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 ראטע

 קנַאלב רעדנעפ
 לעדניזעג ןייז ןוא
 .טנעטקקנשנצכפבנעגצפמפמאפיר טו

 טכטבבבנאפנאמ

 ,"ןַאמָארא ַא ןהָא ןַאמָאר ַא

 1887 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 .פעטיּפאק עטשרע סָאד

 .ןַא ףיז טביוה עידעמָאק יד ןוא -- ףיֹוא ףיז טביוה גנַאהרַאפ רעד

 סָאג רעטסנעש רעד ףיוא רעיומ ןעגידנערָאגיײװצ ןעסיורג ַא וצ
 ביוה יױזַא ,ןעטסינַאמָאר עֶלַא ןָא-ןעביוה ױזַא) א. כדָאטש רעד ןופ
 ןענרָאמהירּפ ץנַאג ַא ּפָא"ןערהָאפ ןוא וצ-ןערהאפ (ןָא ךיוא ךיא
 יד ;ןענױשרַאּפ ענעדעישרעפ טימ סעקשזָארד טימ ןענָאטעיאמ
 ףעד טימ רעשטוק םעד ןעלהָאצעב ןוא ּפָארַא-ןעגנירּפש ןענױשרַאּפ
 ,ךיז ןעננודעג טשינ ,דנַאה רעטיירב

 ןיוש זיא ,ןעשנעמ גָאט ןעצנַאג ַא רעהַא ןערהָאפ סע סָאװ ץוח
 ,לָאמ ןעדעי ךָאנ ןוא ,רעגולק רָאטקָאד רעד לָאמ יַײוװצ ןעוועג ָאד
 טיילנעב םהיא ןעבָאה ,ןענַאד ןופ ןעגנַאנעגסױרַא זיא רע סָאװ
 עלייו עשביה ַא םחיא טימ ןעבָאה ןוא רעבייוו טימ טייל עגנוי
 יד ,רעבייוו יד ןופ ענייא ןוא ,רָאוטָארט םעד ףיוא טכַארברעפ
 וד וצ עלעכיט סייוו רָאלק ַא ןעגָארטעגוצ עגר עלַא טָאה ,ערעגנוי
 ףךיילג ,חכ ַאזַא טימ זָאנ יד טציינשעג םעד ץוח טָאה ןוא ןעגיוא
 ךרוד תורצ ערהיא ןעצנַאגניא ןעציינשסיוא טלָאװעג טָאה יז יו
 -נעמ עלַא טימ טגיחורעב יז טָאה רעגולק רָאטקָאד רעד .זָאנ רעד
 יורמ רעכילקילגמוא רעד רַאפ ןעטָאשעגסיױוא טָאה רע ; טייקביל
 ייז ןופ טָאה רענייק זא ,ןיימ ךיא סָאװ ,רעטרעוו ענעש טימ ךס ַא
 בעיל טָאה רענולק רָאטקָאד רעד תמחמ ,ןענַאטשרעּפ סאוו-גיצניוו
 רעדָא ,רעטרעוו עכיוח ?עיפ רחעז טימ ךַארּפש ןייז ןעטישוצרעביא
 ,ןיצידעמ רעד ןופ רעטרעוו רָאג

 טבַארטַאב }ךיז וצ טמוק ,לעמעז םַאדַאמ ,ךיז טגיהורַאב --
 טָאװ -- ,רעטומ עגנוי א ,רעדניק ןופ רעטומ ַא טנעז ההיא זַא ,ךיז
 הצרי םא ,טעװ רעטָאפ רעיא :גיהור טייז ? םָאד רהיא טוחט
 ןערעווש ַא רהעז !ענָארטרעביא ףרַאד רע ,תמא .טנוזעג ןייז ,םשה
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 .ןעזייַא ןופ רעקרַאטש זיא ןעשטנעמ ם'נופ רוטַאנ יד רָאנ ,סיזירק

 רעכַאװש זיא שטנעמ ַאת :טרָאװ סָאד טרעהעג סיוועג טָאה רהיא

 -עלכ ,טרָאװ ל?הָאװ ַא ."ןייטש א ןופ רעקרַאטש ןוא יורטש ַא ןופ

 יוװ ,םעלַא וצ טיירגענוצ ןייז ןעפרַאד רימ { טרָאװ גולק ַא ,ןעב

 ."םַאלעבַאררַאּפ םוצַאּפ עזיוו יסת :טגָאזעג טָאה םכח רעסיורג ַא

 ךיז טיירג ָאט ,םולש וד טסליוו : סָאד טסייה ןושל רעזנוא ףיוא

 !ןעידַא ?ןעמַאד עבעיל עניימ ,רהיא טהעטשרַאפ ,..המחלמ ַא וצ

 ..ָאד רעדעיוװ ךיא ןיב םורַא העש ייווצ ןיא

 רָאטקָאד רעד סָאװ טהעטשרַאפ רהיא !רענעיווש = ,יוא --

 ,ןעטכיר ךיז ףרַאד עמ ,טיירג ןייז ףרַאד עמ ,טגָאז רע ?טגָאז

 ?רעגעיווש ,טהעטשרַאפ רהיא

 "מוא ןיב ךיא זַא ,רָאנ סייוו ךיא !טינ סייוו ךיא ,יוא --

 עניימ וצ ןוא רימ וצ זיא העוו 1 ךילקילגמוא ןוא דנעלע ,ךילקילג

 .+!רהֶאי עגנוי

 ,הדותמו הדומ ךיז רבחמ רעד זיא ןעצרַאה ןעפעיט םעד ןופ

 ןערעסערג ַא ךס א םהיא ףיוא טכַאמ דיגנ ם'נופ טדיוט רעד זַא

 רעהַא זיב ךָאנ ךיז טָאה רע ;ןצבק םעד ןופ ,לשמ? ,יוװ קורדנייַא

 רעד ; ױזַא זיא סָאד סָאװ רַאפ ,ןובשחו ןיד ןייק ןעבעגעגּפָא טינ

 עשז סָאװ רַאפ ?דיגנ רעד יװ ,שנעמ ַאזַא טינ ןעד זיא ןצבק

 רעד טימ טּפָאלק שמש רעד ןעוו ,טלַאק ץנַאג סיוא רימ ןערעה

 רעדָא ,רעדיינש רעד לעסוי זַא ,"! תוממ ליצת הקדצ, :עקשוּפ

 :ןנוא טגָאז עמ זַא ןוא ? ןעברָאטשעג זיא רעטסוש רעד לעשרעה

 ברק רעדָא "!ןעברָאטשעג ךָאד זיא עלעסוי בר ?טסייוו רהיא,

 ַא ןוא ּפַאה ַא זנוא סע טוחט -- "! ןעברָאטשעג זיא עלעשרעה

 ?ַאה :טלעּפַאצרעפ ןערעוו רימ ןוא ,ןעטפול רעד ןיא נָארט

 -ניק לעיפיוו ?דלעג ןעבילבעג זיא לעיפיוו ?עלעסוי בר ?סָאװ

 ַאזַא !סטוג ַאזַא ?האוצ ַא טזָאלעג אמתסמ טָאה רע ?רעד

 ןעד זנוא טעװ "!?לעבייו ן'פיוא ,ןעבעלכ ,תונמחר א !סטוג

 םעד לעסוי ןופ עגַאל יד ןערעיודעב וצ ןליפַא ןעניז ןץ'פיוא ןעמוק
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 טעװ רע ?הנמלא ס'רעטסוש םעד לעשרעה רעדָא ,ס'רעדיינש
 רעדניק לעיפיוו ,גנונעכער ַא ןעכַאמ ןעצעזרעדינַא םיצולּפ סָאד ךיז
 עטסיוו יד טימ ןעלוטירּפ ךיז ייז ןעלעוו ואוו ? טזָאלעג ןעבָאה ייז
 ? הילכת רעד ייז ןופ ןייז טעוװ סָאװ ןוא ,סרעטומ ערעייז ,תונמלַא

 ןייק ףיוא וליפַא ןהעגקעװַא טינ תמא םעד ןופ רעבָא ןָאק ןעמ
 סָאװ ,ןעסיוו וצ רימ ןערהעגעב ןעליוו ןעצנַאג ן'טימ ןוא ,טירט
 ןכוסמ ױזַא ָאד זיא רע ?  זיוה ןעגיזָאד םעד ןיא ָאד ךיז טוהט
 רעד טעמכ ,קנַאלב רעדנעס טנהָאװ ַאד זַא ,ןעסייוו רימ ?קנַארק
 טלחָאמעג ןעד סע ןָאק !טדָאטש רעגיזָאד רעד ןופ ריבג רעטסערג
 ךימ ?ַאלש ןכוסמ ױזַא ןוא ףַאלש ןייז לָאז ןיילַא רעדנעס זַא ,ןייז
 ערעזנוא ןעטעב ןוא ןעגָארט טינ ךיז ףיוא רהעמ ןיוש סָאד ןענָאק
 רעדנעס וצ ןעמַאזוצ זנוא טימ ךיז ןייז חירטמ רעזעל עגירעיגיינ
 תתע-תעל רָאנ ,ןייז וצ הלוח רקבמ םהיא ןיירַא בוטש ןיא קנַאלב
 -וצ ןוא ןעטניה ןופ ָאד ךיז ןעלעטשּפָא עלייוו ַא ףיוא רימ ןעלעוו
 םעד רַאֿפ טלַאה תרשמ רעד עקיורפ סָאװ ,דער ענעש יד ןערעה
 ןוא ; סעקישטוַאקירּפ ןוא םיתרשמ ,ןעטסנעיד טעטימָאק ןעצנַאנ
 טרפבו ,ךיז ןערעהרעטנוא טּפיוהרעביא ןעש טינ רחעז זיא סע םגה
 לָאז סָאװ רָאנ ,ךיז ןעשיווצ ןעדער ןעטסנעיד סָאװ ,ךיק ןיא ךָאנ
 פיו סָאװ ,קישטשמַארָאנַאּפ רעמערָא ןייֵא ,ןיילַא טגָאז ,ןוהט ךשבענ
 ךַאבענ לָאז סָאװ ?טסעג עבעיל ענייז עלַא ןעלעטש ןעדעירפוצ
 רעזעל ןעסַאלק עלַא זַא ,ליוו סָאװ ,טסינַאמָאר א רבחמ ַא ןוחט
 -ֿפעדע ,ןייז טינ הּפרח ןייק וצ ךייַא זָאל ? ןערעירפוצ ןייז ןעלָאז
 םעט'תיב-ילעב ךס א ךיז ןעניפעג ךייֵא ןעשיווצ ! ןעמַאר עטס
 רעד רעטניה רעהיוא ן'טימ לָאמ ןייא טינ ןעהעטש סָאװ ,עכלעזַא
 םעד ןופ :; ךיק ןיא ןעטסנעיד יד ןופ טרָאװ ַא סיּפע ןעּפַאח וצ ריט
 ,ןערעהרעטנוא ךיז ביוחמ זיא רעגעיווש ַא זַא ,טינ ןיוש ןעמ טדער
 ,רהיא ףיוא רעטכָאט רעד טימ ?עמעדייא סָאד סיּפע טדער סָאװ
 יאדווא ךָאד זומ טייז רהיא ןופ רונש יד ןוא ?רעגעיווש רעד ףיוא
 רעגעיווש רעד טימ רהעווש רעד סיּפע ךיז טעקשוש סָאװ ,ןעסיוו
 ? ןירעגעווש רעד טימ רעגאװש רעד סיּפע טקניוו סָאװ ןֹוא ,טרָאד



 םכולע-םולש 19

 טקנעשעג טָאג זנוא טָאה ןערעהיוא ,דניירפ עבעיל עניימ ,ןערעהיוא
 ...|טדער עמ סָאװ ,ןערעה ייז ךרוד ןעלָאז רימ זַא ,הנתמב

 ןוא רעזעלג יד גידנעשיוו ,עקיורפ טגָאז -- ,טינ סייוו ךיא --

 חור א רַאמ סָאו ,טינ קתייוו ךיא -- ךאקעל םענערָאק גידנעייק

 ןיילַא } ןיירא ךיוב ןיא "ןעטלַאה רעזנוא וצ טּפַאחעגניײרַא ךיז טָאה

 טימ ,ןעקאב ענעזָאלבעגנָא טימ ,ןעגיוצעגסיוא ,ץָאלק א יוװ ,רע טגיל

 ןוא ,ןערָאװעג טנַאזעג רימ ףיוא ,קרַאק ַא טימ ,קסיּפ ןעטיור ַא

 "! סע ןיימ ,יוא 1הוס ןיימ ,יואע :לעבלעק ן'ענושמ א יו ,טיירש

 רעד ןוא !ןיינ ,ןיירַא דרע רעד ןיא ןעמ טנעל םינּפ אזא טימ טינ

 חור רעד טימ ,ךעלשעלפ טימ ,ןעטּפעצער םהיא ןיא טסיג רָאטקָאד
 ןעסייהענ םהיא ךיא טלָאװ ,ןעגערפ רימ ייב לָאז עמ !סָאװ טסייוו

 יירד א טיס ץעווָארָאפ ּפָאט ַא ,?יואנעציר זָאלג ַא ןעקנירטסיוא
 !ןעגיוא יד טנעפעעג דלַאב םהיא סע טלָאװ ,ךלימרעיוז ךעלגירק

 ! ךעלשעלפ טימ ןעמ טמענ ךיוב אזא טינ

 טבראטש רע זַא ,טנָאז ןוא ךָאד טנייוו עט'תיבח-לעב יד --

 טָאה ןוא ןיכעק יד ערלעז ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- ?קעװַא ןיוש

 ,ןיײרַא ןעוויוא ןיא טקוקעגניירַא

 עקיורפ טָאה -- { םינּפ ןעלופ ַא ןָא רהיא טייּפש ? טנָאז יז --

 קיטש ַא ךָאנ ינעשעק ןופ טּפעלשענסיױרַא ןוא טרעפטנעעג ץיח טימ

 ןעבָאה סָאד ! ןעטדיוט ַא ןופ רחעפ ָאי ךָאד טסייוו יז -- .ךַאקעל

 !ןץעקעווער ןופ טסכַאו סָאד ; טדערעגנייַא רעדניק יד רהיא

 -נייַא ךיז טָאה -- ? עקיורפ ,םַאדַאמ ןיימ וצ וד טפָאה סָאװ --

 רהֶאי ַא ןופ ?עדיימ גנוי א עט'תיבה-לעבכ רהיא רַאפ טלעטשעג

 ,לעסָאס-חכלמ ןעמָאנ םעד טימ גיצנאווצ

 --.ןעלַאמעגנא עקיורפ רהיא ףיוא יא -- ?םַאדַאמט ןייד --
 -סיוא לָאז "רעטלַא, רעד זַא ,ןערהעג גנַאל ןיוש טלָאװ םַאדַאמ ןייד

 ןוא קסע "רעזנוא, ןיוש זיא סָאד -- סָאװ רַאפ ; ךעלסיפ יד ןעהיצ

 עקעווער ןייד !ןעכאז עכלעזַא ןהעטשרַאפ וצ ּפָאק ןייד רַאֿפ טינ

 ןע'ּפיסִא ןוא טייל עגנוי עדמערפ טימ ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש רָאנ ןָאק

 טהעז רענייק זא ,דייחרעליטש לָאמַא ןוא ,ןעגייפ יירד ןעלעטשסיורַא
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 ןענַאװ ןופ .ךיוא שטַאּפ ןערעטסניפ ַא יקַאט םהיא ןעקעטשּפָא ,םינ
 בעיל יוזא טָאה יז !קסע "רעזנוא, ןיוש זיא סָאד -- םייוו ךיא
 { טוג םהיא ןערַאנּפָא רָאנ ןָאק יז ; גיטהעוו-ןעגיוא יו ,ןעטַאט םעד
 פעסיבַא סע ךיז יז טָאה ,טנוזעג טינ סיּפע ןיא רע זַא ,טציא ןוא
 -סעווש עטוג ַא ןערָאװעג רעטציא יז זיא דָארג  {וננ -- טעטסעּפעצ
 טע'דוס ןוא רהיא טימ ךיז טעקשוש יז ; ןירעגעווש רעד טימ רעט
 ןהעטש לָאז ךיא ,ךימ יז טקיש םעדכָאנ ןוא ,גָאט ןעצנַאג ַא ךיז
 .רעגעיווש רעד טימ ינָאס ןעטרָאד טדער סָאװ ,ךיז ןערעהרעטנוא
 ; יז ןענעק "רימ, ! טינ השעמ ןייק ,עקעווער ןייד הרוחס עטונ ַא
 ...ךימ וד טסהעטשרַאפ ,עגיטכענ ןייק טינ ךיוא ָאד ןענעז "רימ,

 ןעגירהָאיַארַאפ םעד יו ,יז טרעה ינָאס םַאדַאמ ןיימ --
 ס'ינָאס ,עצרַאװש יד עקטַאלז ןעּפורעגנָא ךיז טָאה -- !יינש
 ...םייה רעד ןיא זנוא ייב -- .לעדיימטסנעיד

 ןיא -- ןעגָאלשעגרעביא עקיורפ רהיא טָאה -- םַאדַאמ ןייד --
 א ןעקעלּפָא ןוא הנותח רעד ףיוא ןעצנַאט רעהַא ןעמוקעג ךיוא
 -יורפ טָאה ָאד) 111 ןיפפ -- עלעסיבַא טייצ טָאה רָאנ ; לעדנייב
 ךיוא טָאה םַאדַאמ ןייד .(שטשיווס ןעגנַאל א ןעגיוצעגסיוא עק
 -ייא רהיא ףיוא ןעדערנָא ןוא ןערהיפ סעקטָאילּפ ןייק דנייפ טשינ
 יז טָאה טסיזמוא |ּפָאק רהיא ףיוא תורצה לב רעטסעווש רענעג
 רהיא לָאז ךיא ,רדסכ טכענ יירד טימ געט יירד טעשטומעג ךימ
 עלַא סָאד רע טהעג ןיהואו ?סוקרַאמ םוהט סָאװ ןעלהעצרעד
 ךיא ףיול סָאװ ןוא ,ךעלעטיווק סָאד רע טביירש ןעמעוו וצ ?גָאט
 ךָאד זיא ינָאס ןייד {ַא ?ךעלווירב ךָאנ טסָאּפ רעד ףיוא גָאט עלַא
 ןיא קרַאטש ןַאמ רעד יז טלַאה רעבָא רַאפרעד ! קיטנַא ןייַא רָאג
 ָאי טלָאװ רע .ןַאמ רעװַארב ַא זיא ּפיסֶא ןייא רָאנ ! טנעה יד
 ַאזַא ,ןרקש זַא ןייז טינ לָאז רע ןעוו ,טייל פעקיטש ַא רשפא ןעוועג
 ...ָֿאז ןֹוא טרָאװ רהָאװ ןייק ךיז ןיא ןעבָאה םינ לָאז רע זַא ,ךָאל

 רשפא ךָאנ טלָאװ ןוא ליומ סָאד ןעפָא ןעטלאהעג טָאה עקיורפ
 רָאנ ; ןעלַאּפיצנירּפ ענייז זנוא רַאפ טדידנעמַאקערעג גנַאל ץנַאג
 ןיא ןעגַאלשעגרעביא םחיא טָאה לעקעלג ם'נופ גנולק רעקראטש א
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 ן'הכלמ ךוטנַאה סָאד ןָאהטעג ףרָאװ ַא טָאה רע דער יד ןעטימ

 ּפערמ יד וצ ןעפיול טזָאלעג דניוושעג ךיז טָאה ןוא ןיירַא םינּפ ןיא

 םרעדנואוורעפ יו רעבָא ;שזַאטע ןעטשרעביוא םעד ףיוא ,ףױרַא

 ענייז טימ ןיילַא טָאה רע זַא ,ןערָאװעג רע זיא טניוטשרעד ןוא

 ןעמַאד עטרהעעג ןוא עטצעשעגכיוה ייווצ יו ,ןעהעזרעד ןעגיוא

 םהיא ןעבָאה ןעמַאד יד זַא ןוא ! ריט-ךיק רעד רעטניה ןעהעטש

 ףיוא ןעפיול טזָאלעג םהיא טימ ךיילג ךיז ייז ןעכָאה .ןעהעזרעד

 -וצסױרַא דנַאטשמיא טינ זיא רעדעפ עמערָא רעזנוא !ּפערט יד

 -פיוא זנוא ןופ טרעדָאפ תמא רעד רָאנ ,רעטרעוו עגיזָאד יד ןעזאֿל

 עגיזָאד יד !רלַאװג ...זַא ,דניירפ עבעיכ ערעזנוא רַאפ ןעקעד

 עטצעשעגכיוה יד רָאנ ,רענייק טשינ ןעוועג ןענעז ןעמַאד ייווצ

 ,קנַאלב ינָאס םַאדַאמ עטסעטרהעעג יד ןוא לעמעז ַאקעווער םַאדַאמ

 סָאװ ,םעד ןופ יײַאלעגכרוד טינ טרָאװ ןייק זנוא טימ ןעבָאה עכלעוו

 .טדערעג טָאה תרשמ רעד עקיורפ

 גידנעפיוק ,ינָאס ןוא ַאקעווער ,ןעמַאר עטצעשעגלעיפ ערעזנוא

 -נעגיוא ןייא ןיא עדייב םיצולּפ ךיז ןעבָאה ,ּפערט יד ףיוא ףיױרַא

 רעװענַאמ ןעגיזָאד םעד טימ ןוא ,ּפָארַא קירוצ ןָאהטעג ּפַאח ַא קילב

 זַא ,ןעניימ לָאז רע ידכב ,ן'עקיורפ ןערַאנּפָא טלָאװעג ייז ןעבָאה

 רעד יצ .ףױרַא טינ ,ּפָארַא רָאג ןעפיוֿפ ןוא ןָא טשרע ןעמוק ייז

 םושב רימ ןענָאק סָאד -- ,ןיינ יצ ,ןעטָארעג ייז זיא רעווענַאמ

 ףיוא ןָאהטעג קוק ַא רָאנ טָאה עקיורפ םורָאװ ,ןעסיוו טשינ ןפוא

 ףרָאװ ַא ,עלעכיימש א ןָאהטעג טָאה ,ןעגיוא עטצאלגעגסיוא טימ ייז

 ןענעז קנַאלב רעדנעס ייב זַא ,ןעקרעמעב וצ גיטיונ) עווירג רעד טימ

 -עג טָאה סָאװ ,ןיילַא ןע'רעדנעס ץיוח ,ןעלטיה ןהֶא ןעגנַאגעג עלַא

 "יוא יד ףיוא ןעפָאלעגפיױרַא דניוושעג ןוא (עקלעמרַאי ַא ןענַארט

 .ּפערט עטשרעב

 ןוא ןהעטש ןעבילבעג תליחת ןענעז ןעמַאר עטרהעעג ערעזנוא

 ןוא ,ןויזבו הּפרח סיורג טימ רערעדנַא רעד ףיוא ענייא טקוקעג

 םימ ,ןעגירנע טנָאקעג ךיז טלָאװ ץַא סָאד סָאװ טימ ,טסייוו טָאג

 יװ ןוא ,גנוצ עפרַאש ןייז רַאפ טלעיּפשעגּפָא עקיורפ טלָאװ סָאװ
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 ןיא ךיילג ןעקוק ךיז טנַאקעג ןעמַאד ייווצ עגיזָאד יד ןעטלָאװ ױזַא
 ַאד יקַאט ,ןעדנוברעפ טינ ךיז טלָאװ ייז ןעשיווצ ןעוו ,ןירַא םינּפ
 : סעומש ןימ ַאזַא ,ּפערט יד ףיוא

 ס'נעטַאט רעיא ףיוא ,אקעווער ,סיּפע רהיא טגָאז סָאװ ,ונ --
 א !ןעבָאה ייז ךרוד ןעמ ןָאק ןויזב ןעטסערג םעד ?םיתרשמ
 רימ ןיא סע ?טניה עכלעזַא ךרוד זערעװ וצ טגידעלַאב הכרעמ
 ןעטלַאה ןעזָאלרעד טלָאז ,אקעווער ,רהיא זַא ,ןעבעלכ ,שודיח ַא
 טרָאװ ןייא סרעייַא זַא ,ךיז טכַאד רימ ?בוטש ןיא טנוה ַאזַא
 ...רהעווש ם'ייב טלָאװ

 ; גירלוש טינ ןיא ַאשַאּפַאּפ רעד { ינָאס ,טינ סָאד טגָאז --
 "טרהיאא לע'ריחידןב סָאד ןוא ,טנַאטוידַא-לעגילפ "רהיא, זיא סָאד
 ַא ןעסיוו לָאז ַאשַאּפַאּפ רעד .זלַאה ןייז ףיוא טושּפ ךיז טגנעה
 ! ינָאס ,ָא ...ןעבַאז עלַא יד טָא ןופ קלח-טרעדנוה ַא ,קלח-טנהעצ
 { תומה-ךאלמ ןייז זיא "יז, 1 "רהיא, ןופ רע טקנערק טסיזמוא טינ
 ..!קע םעד םהיא טהעגרעד "יזה

 -רַאמ "רהיאא זַא ,ךיז "יזח טמהירַאב ןעגעווטסעד ןופ ןוא --
 טעװו סטוג ס'נעטַאט רעייַא ...שרוי רעבלַאה א ןייז טעוו לעסוק
 2 ...שודק םוקמ א ןיא ןעלַאפניײרַא

 ,ינָאס ,בעיל דימת טָאה רהיא ?טימַאד רהיא טניימ סָאװ --
 ןוא ךעלטרעווכעטש טימ טשינמוא ןוא טסיזמוא ןעגידעלַאב םענעי
 ...קנואוו ן'פיוא

 בעיל טָאה רעוו ,טינ סייוו ךיא ? ַאקעווער ,ךעלטרעווכעטש --
 ? אקעווער ,רהיא יו ױזַא ,ןעכעטש וצ םענעי

 טביוה ,רעהַא ןעמוקעג ןעטכענ טשרע טנעז רהיא !ינאס --
 ענילָאמַא זיא סע ,טניימ רהיא 1 ןעגעירק וצ ןָא ןיוש ךיז רהיא
 ?טסעק ףיוא זנוא ייב ןעסעזעג טנעז רהיא ןעוו ,ןערהָאי
 ..לאקעװער ,טסעק ףױא ךייא יי ב -- = ה

 ןיא ןעוו ,טנידנעעג ךיז טלָאװ סָאד סָאװ טימ ,טסייוו רעוו
 ,קנַאלב ררעה רעגנוי רעד ןעפיולכרוד ןעוועג טשינ לָאז טונימ רעד
 ,ןענעקעב ןעכיג ןיא ךיז ןעלעוו רימ ןעכלעוו טימ ,קנַאלב סוקרַאמ
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 ןוהט קוק ַא עלעכיימש ַא טימ ןעוועג טינ לָאז םוקרַאמ ןעוו ןוא

 יָאד סָאד זַא ,ןענופעג ןעבָאה סָאװ ,ןעמַאד ייווצ עגיזָאד יד ףיוא

 ,גנוגירעלעב עטסערג יד ייז רַאפ ןיא עלעכיימש עגיז

 ? "םהיא? ףיוא ,ינָאס ,סיּפע רהיא טגָאז סָאװ --

 ?ןעגָאז ךיא לָאז סָאװ ? אקעווער ,רעדורב רעיא ףיוא --

 הריבע ןײא ;ןאמרעגנוי רענייפ ץנצאג ַא ,ןאמכרעגנוי רעליואוו ַא

 םעד ןעמונַאב טשינ ,ןעפָאלטנַא טשינ רעהַא זיב ןיא רע סָאװ

 .ןעװענַאטַאלרַאש ןעפָאלטנַא טשינ ןוא רהעווש

 ? ןעפַאלטנַא ---

 --טנעייל ,לעווירב סָאד טָא ךייַא טָאנ ?סָאװ רהיא טסייוו --

 .ןעסיוו ךיוא רהיא טעוו

 סָאו ,ףעירב ַא רערעדנַא רעד ןעבעגעגרעכיא טָאה ענייא ןוא

 יו ,טרָאװ ןיא טרָאװ רעזעל ערעזנוא ןעבעגרעביא ךיז ןעביולרע וימ

 .ןַאמַאר ןעגיזָאד םעד וצ גיטיונ זיא סָאװ ,טנעמוקָאד ַא

 ןיימ !רערהעל רעכילרהע ןיימ  בייל-הירַא רערעייט ןיימ,

 םעד ןופ ןייז טעוװו סָאװ !דניירפ רעטסבעיל ןיפ !רבח רעטוג

 סָאװ 1 ןעגָארטרעביא טשינ רהעמ ןיוש סָאד ןָאק ךיא ? תילכת רעד

 סָאװ ?ןעמ טוהט סָאװ ,רעגרע ןוא רעגרע ץְלַא דרעוו רעטייוו

 -רעזייַא ןייַא ףיוא ךימ טלַאה עמ ,ךימ טעשטומ עמ ?ןעמ טוהט

 רימ טדער עמ !טירט ןעדעי ףיוא ךימ טגירעלעב עמ ,טייק רענ

 -הירַא ,טהעטשרעפ רהיא ,ןעכַאמ הנותח ךימ ליוו עמ ,םיכודיש

 א ןעגנעהנָא רימ ליװ עמ !דלאווג טימ ןעכַאמ הנותח ?בייכ

 ליו עמ ?טהעטשרעפ רהיא ! רהָאי ןהעצנעיינ וצ בייוו א ,בייוו

 ױזַא טקנוּפ ,ץפח א ,ךַאז ַא טפיוקרעפ עמ יו ,ןעפיוקרעפ ךימ

 ןעוו ,טלָאמעד ? ןעוו ןוא ! ןַאמָאר ַא ןיא ןעבירשעב דרעוו סע יו

 טנעז ,בייל-הירַא ,רהיא יו רעטייוו ךָאנ ,טייוו ױזַא ןופרעד ןיב ךיא

 ןייֵא רימ טיג 1 בייל-הירא רערעייט ,רעבעיל ,רעטוג ,א !רימ ןופ

 רעגיזָאד רעד ןיא זַא ,להיפ ךיא !סעלַא ףיוא טיירג ןיב ךיא :הצע

 ךיז טלָאװ ךיא ןוא -- לעגילפ ןעסכאוועגסיוא רימ ייב זיא טונימ
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 ןעגיוא יר ןיהואוו ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןעפיול ,ןעהילפ טזָאלעג
 ,ןענַאד ןופ טייוו ןעפיולטנַא ,ןעפיױלטנַא יבַא ! ןעגָארט ךימ ןעלעוו
 ,ןענַאריט ,ןעטָאּפסעד ,רעדרעמ ,תויח עדליוו עניזָאד יד ןופ טייוו
 ןייק ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןייק ןופ להיפעג םוש ןייק ןעבָאה סָאװ
 ןייק ןופ טרעהעג טשינ ןעבָאה סָאװ ,חלבכשה רעד ןופ ףירגעב םוש
 וצ תויח ץנַאג רעייז טימ ןעבעגעגרעביא ןענעז סָאװ ,עיצַאזיליוװיצ
 -עג עכילשנעמנוא ,עדנילב ,עשירַאנ עלַא יד וצ ןוא דלעג םעד
 ,רהיא רָאנ ,טשינ ךימ טהעטשרעפ רענייק ,רענייק | ַא ..ןעלהיפ
 טסייר ױזַא יו ...| טלעו רעד ףיוא שנעמ ןייא רָאנ .} בײל-הירַא
 טשינ רימ ייז ןעליוו רערהעל ןייק ?ןענַאד ןופ סױרַא ךיז ןעמ
 ןיב ךיא ןוא -- ןעפיוק טשינ רימ ייז ןעליוו רעכיב ןייק } ןעטלַאה
 -עטסיוו רעד ןיא רעטעזנַאלברעפ ַא יו ,ןייטש א יו ,רנעלע ,דנעלע
 -סיוא ןעמעוו רַאפ טשינ וליפַא בָאה ךיא ,שינעגנעפעג ןיא יו ,שינ
 ,בייל-הירא רעכילרהע ןיימ ,ךייא ץוח ַא ,ץרַאה רעטיב ןיימ ןעסיג
 -יירש וצ לעיפ ארומ בָאה ךיא ?ייוו ,חימ סיורג טימ -- סָאד זיא
 ,ךָאד טסייוו רהיא ןוא -- ,ןעקרעמעב טשינ ךימ ןעלָאז ייז ,ןעב
 םורעד .עקעּפָא ס'רעטאפ ןיימ ןעטלַאהוצסיוא רעווש זיא סע יו
 ףיוא ןעגָארטּפָא ףעירב יד ןוא ,ןעביירש טינ טּפָא ךייא ךיא ןָאק
 רהיא .ןעקרעמעב טשינ ךימ לָאז עמ ,טינ ךיא ןָאק ןייֵלַא טסָאּפ רעד
 ןעבעיז טימ ןעקוק וצ בעיל ןעמ טָאה ַאד ױזַא יװ ,ךָאד טסייוו
 ,ץעקיורפ רעזנוא ךרוד ףעירב םעד ןעקיש ךיא זומ םורעד ,ןעגיוא
 םהיא דער ךיא זיב םירוסי טימ תורצ גונעגנ בָאה ךיא ןעכלעוו ןופ
 סאו ךָאד טקנערעג רחיא -- טוג םהיא להָאצעב ךיא זיב ןוא וצ
 -חירא ,בעיל ךייַא ןיא טָאג יו ...זיא רע בנג ַא ןוא ךרַאּפ ַא רַאפ
 ןייֵא טימ ףעירב ןעגיזָאד םעד ףיוא רעכיג סָאװ רימ טרעפטנע ,בייל
 דניצַא ? ןוהט ךיא לָאז סָאװ :רעדורב ןעטוג ןע'תמא ןייַא ןופ הצע
 ןלימַא -- ןעפַאש רימ טעוװ רהיא סָאװ ,סעלַא ןעגלָאפ ךייַא ךיא לעװ
 ןעבלעז םעד ףיוא רעדעיוו טקיש ףעירב ערעייַא { ןיירַא רעייפ ןיא
 ,,2זנ8 וסץס-ןעביירש ֹוצ טינ טסעגרעפ ןוא ,רעהירפ סָאװ ,סערדַא
 | רענעלאפרעפ ַא ךיא ןיב טינ ןעוו ---גינעז 008 1: ןסנאתז 2",
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 ,רעטסעב ןוא רבח רעיירטעג ,דימלת רענעבעגעגרעביא רעיא,

 רניירפ רעטסעב
 .קנַאלב סוקרַאמ

 ּפיסֶא רעגָאװש ןיימ ךָאד טקנעדעג רהיא !בײל-הירַא 2 8

 ןעבירשעגניירַא גנַאל טשינ רעלַארּפ רעגיזָאד רעד טָאה ?לעמעז

 -שַאװ עשינַאקירעמַא ןייַא ,טפעשעג יינ ַא טנעפע רע זַא ,ףעירב א

 -רעדנָא ןופ סעצָארּפ ןעסיורג א ןעניוועג וצ טפָאה ןוא ,קירבַאפ

 ףיורעד םהיא טָאה עמ זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע  ןָאילימ ןעבלַאה

 ...טרעפטנעעג טשינ ליטא
 ."סוקרַא מ רעייַא

 ?ינָאס ,ףעירב אזא ןעגירקעג רהיא טָאה אוו --

 ּםיסֶא יקַאט ,ןעבעגעג רימ סָאד טָאה ּפיסָא רעיא ?ואוו --

 ןייֵלַא

 ?סָאד טסייה סָאװ ?םםורַא יװ ?פיטָא ןיימ ---

 -םיוא קילבנעגיוא ןייא ןיא טָאה לעווירב ענעש עגיזָאד סָאד

 יעג ,ךיוה ,ןעש .ַאקעוװער עטגָאלקרעפ ,עטגרָאזרעפ יד טרעטנומעג

 עלעג טַאהעג טָאה יז שטָאח ,ןעזעוועג אקעווער זיא שירפ ןוא דנוז

 ,עגירעבעל ַא ,עקניצרַאװש ַא ,עקניניילק א .ןעגיוא עיורג טימ רָאה

 ַא םימ ,ןעגיוא עצרַאװש עסיורג טימ ,רָאה עצרַאװש ץנַאנ טימ

 טימ ,ךעלרינש ףיוא יוװ ,?עכליימ טעּפיצעגפיונעצ ַא ,לעזענ ןיילק

 טא -- טבַאלעג טינ טָאה יז ןעוו ןליפַא ,ךעלקעב יד ןיא ךעלעבירג

 : .ןעצנַאגניא ן'ינָאס רהיא טָאה

 טָאה ױזַא -- !וינ'המשנ ,וינעצרַאה ,וינעבויל { עקשטינָאס --

 ךיא -- .ןירעגעווש רהיא וצ טדנעוועג ךילדניירפ ץינַאנ ַאקעווער ךיז

 ױקַא ךייַא רע זָאל ! ןע'ּפיסֶא טימ טדער ,טמענ ,טחעג ,ךייַא טעב

 ?עלעווירב עניזָאד סָאד טּפַאטרעד רע טָאה ואוו ,ןעלהעצרעד טַאר

 -רַאה ,עקשטינָאס ,ךייַא טעב ךיא ,רהָאוװעג דרעוו ץֿלַא ,ץלַא ,ץלַא

 דַאּפ םוצ ןהעגניירַא לעװ ךיא !ףױרַא טפיופ דלַאב יקַאט !וינעצ

 !רעכיג .ןע'ּפיסָא ןעקישסיורַא ךייַא לעוו ןוא ַאשַאּפ
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 ,ךעלעניופ יד יו ןוא .טרעפטנעעג ינָאס טָאה -- !עגר יד --

 -יווא םעד ףיוא ןעניולפעגפיורַא ןעמַאד עטצעשעג ערעזנוא ןענעז
 ייז ,רעזעל ערעזנוא ךיוא ןעטעב רימ ןיהואוו ,שזַאטע ןעטשרעב

 .ןייז חירטמ זנוא טימ ךיז ןעלָאז

 .לע טיּפַאק עטייווצ סָאד

 .טונ טנעכייצעג ןעלעיּפש ןערָאיטקַא יד

 "וצרָאפ ביוחמ רימ ןענעז ,טסינַאמָאר רעכילטנערָא ןייַא יו

 ןעזָאלכרוד טינ ןוא זיוה ס'קנַאלב רעדנעס ןופ דליב ַא ןעלעטש
 -וצנא ןיוש גירעיגיינ רהעז ןענעז רימ תמחמ רָאנ ;טייקגיניילק ןייק

 יר רימ ןעזומ ,טדיוט ןייז רַאפ העש עכילטע קנַאלב ררעה םעד ןעקוק
 ,טייצ רעדנַא ןייא ףיוא ןענעלּפָא זיוה םענעש ם'נופ גנוביײרשעב

 ,ןירלעה עטצעשעג רעזנוא טירט ייב טירט ןהעגכַאנ טציא ןוא

 .ןײרַא רעמיצ ןיא ןע'רעדנעס וצ ךיילנ ,קעמעז אקעווער

 רָאפ זנוא טלעטש ךעלשעלפ-קייטּפַא יד ןופ חיר רעפרַאש רעד
 -עג סאלב א טימ הלוח םענעניוצעגסיוא ןייַא עיזַאטנַאפ רעד ןיא

 ,ןעפיל עטכַאמשרעפ טימ ןוא ןעגיוא ענרעזעלג רָאּפ ַא טימ ,טכיז

 ,טסענ ַא טכַאמעג טדיוט רעד ךיז טָאה ָאד זַא ,ןעלהיפ רימ ןוא

 -נַאל ַא טימ ןוא עלעקניוו ַא ןיא ץיגרע טגיל תומה-ךאלמ רעד ןוא
 ױזַא ,המשנ יד םהיא רע טיה דנַאה רעד ןיא רעסעמ-טכעש ןעג

 ,זנוא ןופ רעדעי ןוא ;בייל ן'רעביא ךרוד טפיול טסָארפ ַא זַא

 -צעל םעד ןיא ךיוא ךיז טנַאמרעד ,סרוקיּפַא רעטסערג רעד וליפַא

 ,דנַאטשרעפ ןייז ךָאנ ,רעדעי ןוא ,ןעבעל ןעצרוק ם'נופ גָאט ןעט

 רעקיטַאמעהטַאמ רעד :רעגייטש ןייז ףיוא ןעריפָאזָאליפ וצ ןָא טביוה

 טריוט רעד ןוא ,דָאר ַא וצ ןעכילנעג זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,טגָאז

 -מוא יו רחעמ טשינ ןענעז ,ןעשנעמ ,רימ ןוא ,רטנעצ רעד זיא

 ...םוטקנוּפ ןייא ףיוא עֶלַא ןָא ךיז ןערַאּפש סָאװ ,ןעסוידַאר עכיילג
 ַא וצ ןעכילגעג זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,טגָאז רעכַאמרעגייז רעד
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 "מוא רעד ,ןעבעל רעזנוא זיא סָאד -- סרעזייוו יד ,טַאלברעפיצ

 דנוא זיא -- ּפָארַא טלַאפ גָאװ יד זַא ןוא ,רימ ןענעז סָאד -- הור

 -עג ןיא טלעוו יד זַא ,טגָאז רעטסוש רעד ...עירָאטסיה עטצעל רעז

 רעד זיא סָאד -- שנעמ רעד ןוא ,עווילָאח ַא וצ ,?ידבח5 ,ןעכילג

 ןעפַאשעב זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,טנָאז הלגע-לעב רעד ...רעמאה

 ָאד ךיז ןעהערד סָאװ יִא ;הלגעילעב םעד בעילוצ רָאנ ןערָאװעג

 ערעזנוא ןענעז ,רע טגָאז ,סָאד -- ?ןעשנעמ לעיפ ױזַא םורַא

 בָאה רעדנָאב א ןופ ...הסנרּפ ןעבָאה רימ עכלעוו ןופ ,ןענױשרַאּפ

 זיא טלעװ עצנַאג יד זַא ,טגָאזעג טָאה רע יו ,טרעהעג ןיילַא ךיא

 ,טצכעלעצ רָאנ דרעו עס זַא סָאװ ,לעסעפ ַא וצ ,לידבהל ,ןעכילגעג

 ...ןעגָאלשנָא רעדנָאב רעד סָאד זומ

 ,הלוח םוצ ,ןירַא רדח ןיא קנַאלב רעדנעס וצ ןעמוקעגניירַא

 ףיוא ;דליב ןימ ַאזַא טלעטשעגרָאפ ןעניוא ערעזנוא רַאפ ךיז טָאה

 ַא ןופ רדיא ַא ףױרַא ךיוב ן'טימ טגיל טעב םענרעזייַא ןעסיורג ַא

 סָאד ,דרָאב רעלעג רעסיורג ַא טימ ,רָאה עלעג טימ ,גיצפופ רהָאי

 ,רָאה ענעדליג טימ ןעסכַאװעב דנעה יד טימ טעמב םינּפ עצנשג

 טימ טייקבילנהע ךס ַא) ןעגיוא יד ףיוא ןעמערב עלעג עגנַאֿל טימ

 טָאה סע יװ ,ןעפַאלשעג זיא רעדנעס .(ַאקעוװער רעטכַאט ןייז

 ןעקַאב ענייז ףיוא ןוא ,ףָאלש ןעדנוזעג ןעסיז ַא טימ ,ןעזיוועגסיוא

 .לערעייפ ַא טמַאלפעג טָאה

 טגעלעגוצ טָאה ,טעב ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ ?יטש זיא אקעווער

 רעד ןוא -- "!1!שישישישישישישישיש :ליומ םוצ רעגניפ ַא

 -עגפיוא טָאה ,טּפַאחעגפיױא ךַאבענ ךיז טָאה הלוח רעכילקילגמוא

 יװ סיּפע טזָאלעגסױרַא טָאה ןוא ןעגיוא עיורג עסיורג ענייז טנעפע

 יד זַא -- "!קע ןיימ ,יוא !ףוס ןיימ ,יוא, ;  סָאפ ןענידעל ַא ןופ

 -ער ךיז טָאה קילבנעגיוא ןייא ןיא .טרעטיצענ ןעבָאה רעטסנעפ

 רהיא ףיוא ןוא ,טרעדנערעפ רעדעיוו טכיזעג ןעש ךיליירפ ס'אקעוו

 לָאמ א טימ טגעלעגסיוא םיצולּפ ךיז ןעבָאה ןרעטש ןעסייוו םענעש

 ךיז ןעבאה ןעגיוא ערהיא ןוא ,ןעשטיינק עפעיט ,עפעיט עכילטע

 -:שרערט ערעטיב ,ע'תמא טימ טצענעב
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 -סיורַא ,טנָאזעג ןירלעה רעזנוא םהיא טָאה -- } ַאשַאּפַאּפ --
 -ָאפ ם'ייב טצעזעג ךיז טָאה ןוא ,קנואוו ַא טימ ןע'ּפיסֶא גידנעקיש
 דנַאה עסייוו ,עכייוו רחיא טגעלעגרעדינַא טָאה ןוא סנעּפָאקוצ רעס
 ןיוש זיא עס .טנוזעג ןיוש רעוו | ַאשַאּפַאּפ -- .ןרעטש ןייז ףיוא
 קרַאטש {טשַאּפַאּפ ,ןעמוקַאב טסָאה וד םינּפ ַא רעסָאװ ,העז ,טייצ
 | ןעצנַאגניא ּפִא טינ ךיז זָאל ! ךיז ייב ּפָארַא םינ לַאפ !ךיז

 רעטָאפ רעד רהיא טָאה -- {רעטכָאט ,טכעלש ,טכעלש ,יוא --
 לעוו ךיא יצ ,טסייוו טָאג !קע ןייַא | קע ןייַא -- ,טרעפטנעעג
 -רַאמ !םייח !רעדניק !הקבר !טסייװ טָאג ,ןעגרָאמ ןעבעלרעד
 -נעמ רימ טפור ? ןעשטנעמ ןענעז ואוו ?רהיא סנעז ואוו ! סוק
 ! הָאוצ ...א ...8 ...ַא ןעביירש ליוו ךיא ! ןעשט

 ריד ַאנ !ַאשַאּפַאּפ ,טסרער וד סָאװ ,ךיא סייוו ? הָאוצ ַא --
 טכַאמ עס ?סָאװ זיא ,טנוזעג טינ זיא עמ זַא ,אלימ ! הָאוצ ַא רָאנ
 ..ןעזייא ןייק טינ ןיא שטנעמ ַא !ךיז

 בָאה ךיא ,הָאוצ ַא ןעביירש ליוו ךיא ,רעטכָאט ,יוא ...ָא --
 ןדלַאװג .ךיז ןעשטומ וצ ,ןעבעל וצ העש עטלהעצעג עכילטע
 | דלַאווג

 זיוה עצנַאג סָאד ןעביוהעגפיוא טָאה ײרלַאװג, רעגיזָאד רעד
 ,בייוו ס'רעדנעס ,היח-םירמ טָאה ןעטשרע םעלַא םוצ .סיפ יד ףיוא
 רעכַאוװש .רעד גנירג יו ,עלַא ךָאד רימ ןעסייוו סָאד ןוא ,ט'שלח'עג
 ינָאס םַאדַאמ יד ןעפָאלעגוצ זיא רחיא וצ ; ןע'שלח וצ זיא יורפ
 היח-םירמ ןעוו זַא -- "! !רעגעיווש יירשעג ךילקערש ַאזַא טימ
 -עב ךיוא ךיז יז טלָאװ ,ןע'שלח ןעוועג תמא ןייֵא ףיוא יקַאט לָאז
 -םיוא ,טּפַאחעגפיוא יקַאט ךיז טָאה יז ןוא -- ןעּפַאחפיױא טפרַאד
 ן'םיוא רונש רעד ייב ּפָאק םעד טגעלענרעדינַא ,ןעגיוא יד טנעפעעג
 ןוא ךילקילגמוא ױזַא יו ,פעטעצ א ןענעייל וצ ןעמונעג ןוא ןעצרַאה
 -רעפ ַא יו ,רעסַאו ן'פיוא יו טביילב יז ױזַא יו ,זיא יז דנעלע
 טעוװ רעוו !הנמלַא עטסיוורעפ א רָאנ עגנוי ַא -- הנמלַא עטסיוו
 ? ןעקוקמורַא רהיא ףיוא ךיז
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 ,ןייוועג רַאפ ןערָאװענ ןעגנַאגעצ ינָאס זיא ,גידנעקוק רהיא ףיוא

 ענעגייא ערהיא ןיא ןעסעגרעפ טעמכ יז טָאה תונמחר סיורג רַאפ ןוא

 יַאד יד טימ "הנמלא עטסיוו, יד ןעטסיירט ןעמונעג טָאה ןוא תורצ

 : רעטרעוו עגידנעסיירצרַאה ןוא ענידנערהיר עגיז

 "רַאפ ! גונעג ,ןעבעלכ ,רעגעיווש ,ןערעיורט וצ ךייַא גונעג ---

 | רעגעיווש ,דער ערעייַא טימ טשינ טגידניז ןוא טָאג ןָא טינ טסעג

 ןוא ,דנעגוי ַא ךָאנ טנעז רהיא .ןעזָאלרַאפ טינ ךייא טעװ טָאנ

 "רע יד טינ טנעז רהיא .ןעסיוו טשינ רענייק ןָאק ?זמ רעייַא

 רהיא ןוא ,ןערעשַאב ךָאנ ךייַא ןָאק טָאג .עטצעל יד טינ ןוא ,עטש

 רהעווש רעד ךייַא טעוװ אמתסמ ןוא ,טלעוו ַא ןופ ןעסיוו ךָאנ טנַאק

 .ןענערהַאװַאב ךייַא טעוו ןוא טונימ רעטצעל רעד ןיא ןעסעגרַאפ טינ

 ןיב ךיא ,ןעכיילג טשינ ךייַא וצ ךיז ןָאק ךיא ,רעגעיווש ,ךיא רעבָא

 ךיא זיב ,תובָא-תוכז לעיפ ןעבָאה ףרַאד ןוא ,רעדניק טימ ןעלַאפַאב

 -עגרַאפ טשינ ךיוא ךימ לָאז רהעווש רעד זַא ,טָאג ייב ןע'לעוּפ לָאז

 .העשיייח ןייק טעמכ ךָאנ בָאה ךיא ,טסייוו רהיא .ןַאמ ןיימ טימ ןעס

 ןיימ שטָאח ,גיטהעווצרַאה ןוא םירוסי ,תוקחד ץוח ,טַאהעג טשינ

 טינ ,ןַאמרעגנוי רעשיטייל ַא ,רעליטש ַא ,רעכילרהע ןייֵַא זיא םייח

 טנָאז ,טלעיּפשרַאפ סָאװ ,ןַאטַאלרַאש רעד ,ּפיסֶא רעזנוא יוװ יױזַא

 עניימ טימ ןוא ןַאמ ןיימ טימ ךיא לעיפיוו רהָאי ַא ןעטרָאק ןיא ,ןעמ

 "וו ,רהיא טסייוו ןעגעווטסעד ןופ ןוא ,ןעבעלרַאפ ןעפרַאד רעדניק

 ץוח א ,ךיא ןוא ,רהעווש ם'נופ דימת טָאה אקעווער תונתמ לעיפ

 ...} ןעדער וצ סָאװ ָאטשינ ,ןדנ םעד

 ןעטלַאהעב ינָאס ךַאבענ טָאה רעטרעוװ עניזָאד יד טימ ןוא

 ױזַא ןוא ,ןעצרַאה ן'פיוא ן'היח-םירמ ייב םינּפ גידנענייוו רהיא

 ןעסָאגעגסױא רעבייוו עכילקילגמוא ייווצ עגיזָאד יד ךַאבענ ןעבָאה

 סָאװ ,רעצרעה ערעטיב ערעייז ,רעצרעה ערעייז ןערעדנַא רַאפ סנייא

 -רעפ ,האנש ,האנק טימ ןערהָאי טימ טייצ ַא ןופ ןעדָאזעגנָא ןענעז

 עלַא ןענעז רימ ...ןעלהיפעג ערעדנַא ךָאנ טימ גיטהעווצרַאה ,סָארד

 ,רעשירַאנ רעוו ,רעגילק רעוו ,רהעמ רעוו ,רעגיצניוו רעוװ ,רעזעל ,יױזַא

 ,עלַא רימ ןענעז ןעטסיאָאגע רעבָא -- ןעגראברעפ רעוו ,ןעפָא רעוו



 8 | קנַאלב רעדנעס

 -עב ַא ןעבָאה רימ ,תמא !טינ לעביארַאפ ןייק רימ ףיוא טָאה
 --- סנייא ץלַא זיא סָאד -- חרז בר רעדָא ץרעה בר ,םענייא ןעטנַאק
 רעדָא ,ייווצ רהֶאֹי ַא טימ קירוצ ױזַא יו ,טוג ץנַאג ךיא קנעדעג
 טפרַאדעב טָאה חרז בר רעדָא ץרעה בר רעגיזָאד רעד זַא ,יירד
 -םיונעצ ךיז ןענעז דניירפ ענייז טימ רעדניק ענייז ןוא ןעברַאטש
 רַאפ סָאװ טימ ,ןעהעז וצ ןעוועג יַאדכ זיא -- םהיא וצ ןערהָאפעג
 -רעביא רעכילקריוו ַא רַאמ סָאװ טימ ,טייקכילדניירפ רעגידנערהיר ַא
 - ןוא ןעגנַאגעג זיא לעדניזעג עגיזָאד סָאד טפאשבעיל ןוא טייהנעבעג
 יו ,ןעהעז וצ ןעװעג יַאדכ זיא סע ;הלוח םעד םורַא ןעגנַאהעג
 יו ןוא ,רָאטקָאד םעד טלעגנירעגמורַא טָאה םלוע רעצנַאנ רעד ױזַא
 םעד ןענעידעב וצ ןעפָאלעג ןענעז ןערעדנַא ן'רעביא רענייא ױזַא
 ךיז ןָא ןעסעגרעפ ןעבָאה עלַא זַא ,רָאפ ךייֵא טלעטש ןוא ; הלוח
 רעטצעל רעד זיב ןוא ,הלוח ן'טימ ןוהט וצ טַאהעג רָאנ טָאה עמ ןוא
 -עב וצ טצעזעג טשינ ךיז בייוו ןייז ןוא רעדניק ענייז ןעבָאה טונימ
 -םירמ ןעיורפ עטצעשעג ערעזנוא יו ,עגַאל ענעגייא רעייז ןערעיוד
 ,ןעבָאה סָאװ ,קנַאלב ינָאס רונש רעטסבעיל רהיא טימ קנַאלב היח
 ,קנַאלב ררעה םעד טיִנ טנייוועב סנעטייצעב ,סיוא טזייוו סע יוװ
 ךיז טנָאלקעב ןעבָאה ייז -- ,ןעברַאטש ןעביולקעג ךיז טָאה סָאװ
 טָאה חרז בר רעדָא ץרעה בר תעשב זַא ,רָאפ ךייַא טלעטש ,ןיילַא
 ןעניז ןיא טשינ רענייק טָאה ,תומה-ךאלמ ן'טימ טלעגנַארעג ךיז
 לָאז רעצימע ןעוו ןוא ,ןעשינערהָאוװעב ןייק טימ הָאוצ ןייק טאהעג
 -עב עטסערג יד ןעוועג סָאד טלָאװ ,ןעדערסיוא ןופרעד ןעוועג ךיז
 רעזנוא ייב ,ָאד יו ױזַא טינ ,דניזענזיוה ןעצנַאג םעד רַאפ גנוגידעל
 א טָאה לעמעז ַאקעווער םַאדַאמ יד ואוו ,סנַאלב ררעה ןעטמהירעב
 רע ,לעמעז ּפיסֶא ןַאמ ןעטבעילעגלעיפ רהיא וצ ןָאהטעג קנואוו
 -אנ םעד ,בר םעד ,ןעשנעמ רעכיג סָאװ ןעגנערב ןוא ןעפיול לָאז
 ןעכלעוו טימ ,טַאמָאלּפיד רעכילטלעוו רעגיזָאד רעד זַא ןוא ,סוירַאט
 רעד זַא ,טנעהאנ ץנַאג ןענעקעב דלַאב ךיז ןעלעוו רעזעל עניימ
 טָאה ,סוירַאטָאנ םוצ ןעמוקעג זיא ,ךיא גָאז ,לעמעז ררעה רעגיזָאד
 סענָאקַאז ןעגעוו סעומש ןעגנַאל ץנַאג ַא טכַאמעג םהיא טימ רע
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 םייוװ יװ ,ןעזיועב טָאה רע .רעדנוזעב השורי ןעגעוו ןוא ללכ23

 םינ ,טָאג ןעקנַאד ,זיא רע שטָאח ןוא ,סענָאקַאז ןיא רָאלק זיא רע

 ,רחעווש רעטנעילעג ןייז זַא ,רע טפָאהרעפ ךָאד ,גיטפרעדעבטיונ ױזַא

 ,השורי קלח ןעטסערג םעד ןעבײרשּפָא רהיא טעוװ ,קנאלב ררעה רעד

 .הוז םענעגייא ןייֵַא יװ ,בעיק רע טָאה ,ןע'ּפיטִא ,םהיא תמחמ

 ןעמוקעג ןענעז עגירעביא יד טימ סוירַאטָאנ רעד זַא ,רעטעּפש ןוא

 ױזַא ןוא ,טצנַאטעגמויַא קרַאטש ייז םורַא ּפיסָא טָאה ,הלוח םוצ

 "עג טָאה טייז רעד ןופ שנעמ ַא זַא ,טגעלעגפיוא ןוא ןעמונעגנייא

 ,הָאוצ ןייק טינ ,םיאנת ןעביירש ןעמ טעװ ָאד זַא ,ןעניימ טנַאק

 "עג סָאװ ,רעקנַארק רעכילרהעפעג ןייק טינ ,הנותח ַא ןיא ָאד זַא

 -רעפ טינ ךיז טָאה אקעווער ןייא רָאנ ...ןעכעל ץטימ ךיז טנעגעז

 ףיוא ןעטָארטעגּפָא םינ זיא רעטכָאט עיירטעג עגיזָאד יד : ןערָאֿפ

 רהיא ףיא ;רעטָאפ ןעקנַארק ם'נופ ,עגר ןייק ףיוא ,טונימ ןייק

 עפעיט עכלעזַא ,םירוסי עכלעזַא טנעכייצעגנא ןעוועג ןענעז םינּפ

 : םסיירטעג יז טָאה רעדנעס רעכילרהעפעג רעד זַא ,ןעצרעמש

 ?עלרַאנ ,וד טסנייו סָאװ --

 -?עז רעד ייב טנעפעעג ןעבָאה רעטרעוו עכילטע עניזָאד יד

 תורצ טימ םיוק ןוא ,ןערערט ןופ לַאװק םעיינ ַא רעמכָאט רענעט

 | : ןעשטיווקסיוא רעדָא ןעדערסיוא טנַאקעג יז טָאװ

 !טינ ףרַאד עמ !טינ ףױאד עמ ןעטאט --

 ?עלערַאנ ,טינ ןעמ ףרַאד סָאװ ?עלעראנ ,סָאװ --

 ! טינ ליוו ךיא !טינ ףרַאד עמ !טינ ןעמ ףרַאד הָאוצ ןייק ---

 ! ןעבעל גנַאל ,גנַאל ךָאנ טסעוו וד 1 ןעגָארטרעביא טינ סָאד ןאק ךיא

 ךיז קע ךיא זַא ,ךָאד טסהעז !עלערַאנ ,העג ,ןיוש העג --

 !טינ ףרַאד עמ !טינ ףראד עמ -

 עט! :גירנעיירש ,אקעווער ענעש רעזנוא טרעלקעג טָאה סָאװ

 ,ןעסיוו וצ גנירג טשינ ןיא סע ? ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ,"טינ ףרַאד

 סָאד ;} ןעצרַאה ןיא ןערעלק ךיא רעדָא רהיא סָאװ ,דניירפ רעבעיל

 ןערהַאי עגימנייה ןוא ,ןעפערט וצ ךַאז ערעווש א רהעז ?5223 יא

 סָאװ ,ןערעלקרעד ןוא ןהעגסױרַא לָאז סָאװ ,רָאנ רעד אמינ רָאנ זיא
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 ענייז ףיוא רעדעי ;ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טכַארט רענעי רעדָא רעד
 -ךעפ רע יו ,ןעצונעב ייז טימ ךיז ןָאק ןוא תיבה-לעב זיא ןעקנַאדעג
 םעד ךָאנ זַא ,ןענָאז ךייֵא ךיא ןָאק סָאד ,םינּפ ?כ לע ,,.טהעטש
 עמ" אקעווער ןידלעה רענייפ רעזנוא ןופ יירשעג ן'טימ ןייוועג
 ןעגיוא עניימ טימ ןיילַא ךיא בָאה "!טינ ףרַאד עמ | טינ ףרַאד
 ,ןַאמ ןעטצעשעג רהיא ןעפורעגקעוַא טָאה ,אקעווער ,יז יװ ,ןהעזעג
 -עג ןוא טע'רוס'ענ סיּפע םחיא טימ ךיז טָאה ןוא ,לעמעז ּפיסָא
 ,ןעקורט ןעוועג ןענעז ןעגיוא ערהיא ןוא ,טונימ עכילטע טעקשוש
 טשינ םויח דע ךיא ןָאק -- טרערעג ייז ןעבָאה סָאװ .רעפעפ יו
 .."השוריפ :רעטרעװ עכילטע טּפַאחעג רָאנ בָאה ךיא ; ןעסיוו
 ַאװ ..."ןחוז ַאא ..."לעטכבַא ןייַאא ..."ןָאקַאזא ..."קלח ַאח ..."הָאוצא
 ןעסיוטש רימ ןוא ,זנוא רַאפ גונעג ןיוש זיא סָאד ןוא ,.."רעטכָאט
 .טסעומשעג ָאד טָאה קלָאפרַאּפ עגיזָאד סָאד סָאװ ןופ ,ןָא ןיוש ךיז
 רחוס ַא יו ,ןעגָארטעצ רהעז סיּפע ןעוועג זיא ַאקעווער םַאדַאמ יד
 ּפיסֶא ררעה רעד ןוא ,טפעשעג סיורג ַא ןופ טסעומש רע תעשב
 ,סינעשעקנעזיוה יד ןיא דנעה עדייב טקעטשעגניירַא םָאה לעמעז
 לעסיבַא טָאה ןוא ןעלירב ענערילָאקשַא יד טימ זָאנ יד ןעסיררעפ
 קרַאטש גידנעּפירקס ,טצנַאטעגרעטנוא יװ ,ןעגנורּפשעגרעטנוא יו
 ,רָאלק ןעוועג זיא םינּפ ךיליירפ ןייז ףיוא ןוא ,לעוװיטש יד טימ
 ץםיוא טגעלענפיוא רהעז ללכב גָאט ןעגיטנייה םהיא זיא סע זַא
 ...ןעצרַאה

 טניל רעקנַארק רעכילקילגמוא רעד סָאװ ,לעטעב ענרעזייַא סָאד
 -ייא ,זיא ,תומח-ךאלמ ן'טימ ךיז טרעּפמַא ןוא דניצַא םעד ףיוא
 ץנַאג א ,עקטעשוק ןימ אזַא רָאנ ,לעטעב-ףָאלש ןייק טינ ,ךילטנעג
 ןעהורּפָא ךיז ןענעל וצ טַאהעג בעיל טָאה רעדנעס ואוו ,עסיורג
 ןיא רַאגיצ רעבָארג רעסיורג ץנַאג ַא םימ טייצלהָאמ ןעדעי ךָאנ
 ןָא רימת ןופ בעיל רעדנעס טָאה ,סיוא טזייו סע יוװ .ןהייצ יד
 םעד ךָאנ ןעקרעמעב ןעמ ןָאק סָאד ;לעבעמ וויסַאמ ןוא קרַאטש
 -מעד רעכיוה רעד ךָאנ ןוא ,שיטביירש םענעבמעד ןעסיורג ץנַאג
 -רַאנ ַא ןופ םינּפ ַא רעכיג טָאה סָאװ ,(?עטָאפ) עלסערק רענעב
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 ןיא ןעטימ ןיא שטָאח ,עלסערק ַא ןופ רעדייא ,עפַאש ענבָארעד

 ַא טימ ןעגיוצעב ,סיזעג ס'רעדנעס ףיוא טרָא ןייֵא טקאהעגסיוא

 רעוװיסַאמ ןוא רעקרַאטש ,רעגידריווקרעמ .לעפ רענעטכוי רעצנַאג

 ,סעקַאילעטכַאמש עלַא יד טימ גייצעג-ביירש סָאד ןיא ץלַא ןופ

 רעניטנייה ןופ ןעשנעמ ןעשיטייל ןעדעי ייב ךיז ןעניפעג סָאװ

 טעסעטעגּפָא ןוא טײברַאעגּפָא זיא ץלַא .שיטביירש ן'פיוא טלעוו

 יװ ,שרעדנַא טינ -- ,יירטעג ױזַא ,ךילטנערָא ױזַא ,טסנרע יוזַא

 -נייה יד ייב טפיוק עמ זַא םורָאװ ,ןערָאװעג טכַאמעג "וזַאקַאזדָאּפ,

 ןוא דניוו 'טימ ,ייּפש ןוא ייק רָאנ סָאד זיא ,סעקיגטעדנַאט עגיט

 רעדנעס ,ןיינ !גונעג ןוא ןערַאנוצסיױא דלעג רָאנ יבַא ,ךיור ן'טימ

 ןוא ייז ןעכעל טנייה סָאװ ,סרעגנירּפש עניזָאד יד ןופ טינ ןזיא

 יסַאמ ,סגיטסעפ ,סקרַאטש בעיל טָאה רעדנעס !ַאפיופ ןעגרָאמ

 -רעפ ,ןויסַאמ ןוא גיטסעפ ,קרַאטש ךיוא ןייֵלַא זיא ןוא -- סעוו

 -רעפ ןוא ןענייו עטסעב יד טימ םילכאמ עדנוזעג ןופ טעוװַארּפ

 ָאטינ !ךַא -- רָאנ .רהָאי עכילטע עשביה ,עשכיה ףיוא טגרָאז

 -ַאװ ןעּפָארט רעגירעביא ןייא !טלעוו רעד ףיוא ךאז עגיבייא ןייק

 ןייא ; סעילַאװח יד ןיא גנוגעוועב עסיורג א טכַאמ ךייט ןיא רעס

 ןָאטכַאמ טנופ רעיפ-יירד ַא ןופ שיפ עטליפעג לעקיטש גירעביא

 ןענעז רימ ןוא -- ךיוב ןיא עיצולָאװער ַא ,עכָאטַאמוט עצנַאג ַא

 ,ןעטכיר טנַאקעג סָאד ךיז טלָאװ רעוו ...!דנעה יד ןיא טָאג ייב עלַא

 עסיורג ַאזַא ןערעװ בורח לָאז ןהוה ַא טימ ןהָאה ַא רעביא זַא

 זַא ןעטכיר טנַאקעג סָאד ךיז טלָאװ רע ?רתיב יװ ,טדָאטש

 סע לָאז ,טכעה לעקיטש ַא יו ,טשינ א טימ טשינרָאג אזַא רעביא

 טָאה סָאװ ,קנַאלב רעדנעס יו ,רעיומ ַאזַא ןערענלַאװמוא ןעמענ

 זַא ,טנָאלקעג טשינ לָאמניײק ןעבעל סנעבעל ןייז ףיוא ךָאנ ךיז

 רהיא טהעז ןעגעווטסעד ןופ ןוא ?ןוהט העוו סיּפע םהיא לָאו עס

 .ןעבַאמ ץלא ךיז ןָאק טלעוו רעד ףיוא זַא ,ךָאד
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 לע טיּפַאק עטירד סָאד

 ןוא ןענישרַאּפ ךדכ א ןעבירשעב ַאד דרעװ סע ןעד ,סיורג וצ לעטיבש זיא

 .ןעכַאז ענעדעישרעפ ןופ טסעומשעג

 רעדעי ןוא ,טלעוו רעסיורג רעד ףיוא ןעכַאמ ךיז ןָאק גנידסלַא
 רעכילשנעמ רעזנוא זַא ,םיצולּפ ,טכירעגמוא ױזַא ןָא-טמוק לַאפוצ
 רע זא ,טרעווילגרעפ דרעװ ןוא רעדינַא ךיז טלעטש דנַאטשרעּפ
 ,רוטַאנ רעד ןיא ןעכַאז עכילרעדנואוו עכלעזַא טנעגעגעב

 ןיֵא ןעוועג ןיילַא זיא ךוב ןעגיזָאד ם'נופ רעסַאפרעפ רעד
 טחעטש טנייה יו .,ןעלַאפוצ עטכירעגמוא עכלעזַא ךס ַא ייב תודע
 -יורג רעד טימ "ינָאפ דוד-לעסוי ברא רעזנוא ןעגיוא יד רַאפ זנוא
 טימ ,ךיוב ןעבָארג ן'טימ ,זָאנ רעטצעלּפעצ רעד טימ ,דרָאב רעס
 ם'נופ ןעמוקעג רע ןיא טָא ;ּפָאק ןפיוא ענעסיל רעטיירב רעד
 טריּפס לעזעלגנ א ףיוא "?כהש, טכַאמעג רע טָאה טָא ,ןענעוַאד
 רע טָאה טָא ,סילפָאטרַאק עסייה עכילטע טימ ןעסיברעפ טָאה ןוא
 רע טָאה טָא ןוא -- ןַאשטּפַאט ן'פיוא עלעקטונימ ַא טגעלעגוצ ךיז
 ןיא יױזַא יו קינ'תילט רעד ילא .?ילא ןוא - ,,,! טעייטסעג טינ
 ! קנַאב רעטשרעביוא רעד ףיוא ,גָאטיירפ דָאב ןיא ? ןעכרָאטשעג
 -עומש עגנַאל ןיא ןעזָאלנײרַא ךיז ןעלעוו רָאנ ןעלָאז רימ ןעוו רָאנ
 -וצ עכלעזא ניצנאװצ ךָאנ ןעלהעצּפֶָא טנַאקעג רימ ןעטלָאװ ,ןעס
 טינ רָאנ .טכירעג טשינ ,םיצולּפ טמוק טדיוט רעד ואוו ,ןעלַאפ
 ,"תוישעמ-ירוּפס, עכלעזַא טימ ךיז ןעמענרעפ וצ טרָא רעד זיא ָאד
 ,ץלַא ןעביירשסיורא ךוב ןייא ןיא ןעלעוו לָאז טסינַאמָאר ַא זַא ןוא
 ,טַאהעג טינ קע ןייק לָאמנייק ןַאמָאר ןייז טלָאװ ,טסייוו רע סָאװ
 ...ןײרַא טדיוט ן'זיב

 ןעוועג ךיוא זיא קנַאלב רעדנעס ןעטסעטרהעעג רעזנוא טימ
 -רָאמהירפ םענעש ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד .ךַאז עטכירעגמוא ןייַא
 ,ןענַאטשעגפיוא רעדנעס ךיז זיא ,גָאט םענרַאמח ןייק ןיא טשינ ,ןעג
 טקנוּפ ,רע טָאה ייט גידנעקנירט ןוא ,ןהעטשפיוא ףרַאד שנעמ ַא יו
 -עגניירַא זיא סע ןוא ,?עקעלג ם'ייב ןָאהטעג חיצ ַא ,גָאט עלַא יו
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 -לעב םעד רַאפ ךיז ןעגיוצעגסיוא ,עקיורפ רעטנַאקעב רעזנוא ןעמוק

 .עקנורטס א יו ,תיבה

 גערפ ַא רעדנעס טָאה -- ?שיפ יד טַארבעג ןיוש טָאה עמ --

 .ייט זָאלג עבלַאה ַא טּפוועגּפָא טָאה ןוא ןעבעגעג

 .טשווח ַא יװ ,טרעפטנעעג עקיורפ טָאה -- !טכארבעג --

 ? טכעה --

 ,טכעה ---

 ? טכעה עסיורג --

 .טכעה עסיורג --

 ? עשירפ ---

 .עשירפ ---

 -- ,טכָאקעג ןערהעמ טימ ןייז ןעלָאז שיפ יד ,ן'עדלעז גָאז --

 ןָאהטעג ּפוז ַא טָאה ןוא ?חעפעב ַא ןעבעגעגסיױרַא רעדנעס טָאה

 .ייט ןזָאלג עבלאה ערעדנַא יד

 ךָאנ יו ,ךָאנ עקיורפ םהיא טגָאז -- ,טכָאקעג ןערהעמ טימ --

 ,רודיס ַא

 -- ,השקשינ ךיוא זיא שיפ יד ןיא סילפַאטרַאק עכילטע --

 .רעטייוו ןעלהעפעבנ רעדנעס טָאה

 .עקיורפ טנָאז -- ,חשקשינ ךיוא ---

 ,טכעדעג ,ךילטיור ,יילק טימ יו ,עקטסָאמ ,ט'םעט'עב ןוא --

 ?ןיינ יצ ,טסרעה וד .ןעדָאזעגסױא ,סייה ,רעפעט טימ

 .רעה ךיא ,רעה ךיא --

 רעטייוו רעדנעס טָאה -- ,טינ טנייה ןעמ ףרַאד עזַארז זייק --

 .עיצקורטסניא ַא ןעבעגעגסיורַא

 ,עקיורפ טנָאז -- ,טינ טנייה ןעמ ףרַאד ---

 ,שיילפ-גיסע ןייַא --- זַארז ם'נופ טרָא ן'פיוא ---

 ,עקיורפ טנָאז -- ,שיילפ ניסע ---

 ,ּפוס ןיא שיילפדזעזנעג --

 .עקיורפ טגָאז -- ,ּפוס ןיא שיילפ-ןעזנעג ---

 .ןײרַא ּפוס ןיא ךיוא זנעג יד ןופ ךעלעביורד יד ---
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 ,ןיירא ּפוס ןיא ךיוא --
 ,ךעלּפיירג טימ ןעטישַאב --
 ,ךעלּפיירג טימ --

 .סאנרעטסַאּפ ןופ סעמוצ ַא --
 | ,קַאנרעטּפַאּפ ןֹופ --
 טָאה -- ?ןייוו ןעסייוו ם'נופ זנוא ייב ָאד ךָאנ ןיא עס --

 -יורפ ףיוא טלעטשעגרעדינא ןוא ןָאהטעג גערפ ַא רעדנעס םיצולּפ
 ,גָאז ,ןיוש נָאזװ :טדער רענייא יו ףךיילג ,ןעגיוא עכלעזַא ן'עק
 טשימעצ רָאג ןיא עקיורפ ..."! ךימ עליוק ,ךימ ךעטש ,ַאנ ,רזממ
 ם'ייב דנעה עדייב טימ ןָאהטעג ּפַאח א ךיז טָאה רע ; ןערָאװעג
 יב ,סנעגיובנעלע יד ייב ,קַאשזדיּפ ם'נופ ךעלּפענק יד ייב ,ןרעטש
 רעד ףיוא ןעגיוא יד טימ ןָאהטעג ףרָאװ ַא טָאה ןוא ,סינעשעק יד
 -פעטוב לעיפיוו ,טנעכייצעגנָא ןעוועג זיא טרָאד יו ךיילג ,ילעטס
 םיוק ןוא ,רעלעק ןיא ןע'רעדנעס ייב ךָאנ ךיז טניפעג סע ןייוו סעק
 : טרעפטנעעג תורצ טימ

 .ָאר ךָאנ ןיא עס !ָאי !ןיינ ?ןייוו רעסייוו ? סָאװ ? אה --
 .רעיב ךָאנ ןעקיש טינ סעגרַאפ --
 ,עקיורפ טגָאז -- ,רעיב ךָאנ --
 .סעקרעגוא סָאפ עיינ א ןענעפע ןיוש געמ עמ --
 ,סעקרענוא --
 .שיפ יר חכמ טגָאזעגנָא ריד בָאה ךיא סָאװ ,עשז קנעדעג --
 ,עקיורפ טנָאז -- ,שיפ יד חכמ --
 ! העג טציא --
 -נעעג ךיג-ךיג טָאה רעדנעס ןוא ,ןעגנַאגעגסױרַא זיא עקיורפ

 טימ טשיװעגּפָא ,טלעסײרטעגמורַא ךיז טָאה ,ןעסייבנָא ן'טימ טגיד
 טעלנעגסיוא ,ןענאטשענפיוא ,דנעה יד ,ןעּפיל יד לעכיטשיט םעד
 טוָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ןוא רַאגיצ עבָארג ַא טרעכיוררעפ ,ךיוב םעד
 טזָאלעגסױרַא טָאה רַאניצ יד .ןיירַא עלסערק רעטנַאקעב רעד ןיא
 ,טַאמָארַא םענעש ַא רהעז טעניבַאק ןעצנַאג ן'רעביא ןעגָארטעצ ןוא
 ,ןירַא ךיק ןיא טייוו-טייוו קעװַא ןענעז ןעקנַאדעג ס'רעדנעס ןוא
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 "עג ןופ חיר ַא טרעה רע זַא ,ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה סע ןוא

 טָאה ןוא רעכעלזענ יד טײרּפשעצ טָאה רעדנעס ;שיפ עטכָאק

 ןײרַא ןָאנ ןיא ךיז וצ ןעּפעלשניירַא ןעמונעג חכ ןעצנַאג ן'טימ

 -ליפעג עטנעכייצעגסיוא יד ןופ טַאמַארַא ןעקַאמשעג ,םענעש םעד

 -סערק ןיא גידנעציז ,לעמירד ַא טּפַאהעג רע טָאה ױזַא ןוא ,שיפ עט

 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןענַאטשעגפױא .העש עבלאה א ףיוא ,על

 ,סרעלקעמ יירד-ייווצ א טימ טדערעגּפָא ,ןעטפעשעג יד וצ ?לעסיבַא

 עמ ןעמעוו טרעפטנעעגּפָא ,טסָאּפ רעד ןופ ףעירב יד ןהעזעגרעביא

 ןעסייהעג טָאה ןוא ן'עקיורפ וצ ןָאהטענ גנופק א טָאה ןוא ףרַאד |

 .שיט םוצ ןעטיירנ

 ט'שלח'רעפ ַא טימ ןעטָארטעגנײרַא טָאה רעדנעס רעזנוא זַא

 שיט רענעבמער רעגנַאל רעד ןיוש זיא ,ןירַא רעמיצ-סע ןיא ץרַאה

 רעשעלפ ,לעפעל ,םרעסעמ ,רעלעט יד טימ טיירג ןעצנַאגניא ןעוועג

 ײלרעלַא טימ ,ךעלעזעלג עניילק ןוא רעזעלג ,ךעלעשעלפ עניילק ןוא

 -ץלַאמש ,רעטקַאחעג גנירעה ,רענעטינשעג גנירעה ,,סנעצלַאזעג

 -עה עניילק ,גנירעה רעטרינַארַאמעג ,גנירעה רעטרעכיורעג ,גנירעה

 -סע סָאד .ןעטַאבלָאק רעװעשרַאװ ןוא ערקיא ,ןעלעדרעס ,ךעלגניר

 לעבעמ ןעוויסַאמ ם'נופ טײקרַאטש רעד טימ טָאה ןיילַא רעמיצ

 ייוצ עגיזָאד יד ; טעניבַאק ס'רעדנעס ןופ קילבּפָא םעד טּפַאחעג

 ןעסיורג ןעצנַאג ןייז ןופ רהעמ טאהעג בעיל רעדנעס טָאה םירדח

 ףיוא טצוּפעגפיוא ןעוועג ןענעז םירדח עגירעביא יד תמחמ ,זיוה

 טשינ טָאה לעבעמ גיכיור ,גנירג רעייז ןוא ,רעינַאמ ןעניטנייה

 -עג ם'נופ רעּפרעק ןערעווש םעד ךיז ףיוא ןעטלַאהסיוא טנַאקעג

 -ַאטשעג שיט ן'פיוא ןענעז ןערָאכירּפ יירד .קנַאלב ררעה ןעטצעש

 .ןע'סוקרַאמ רַאפ ןוא בייוו ןייז רַאפ ,ןע'רעדנעס רַאפ : ןענ

 ייווצ עגירעביא יד טימ טנעקעב טינ ךָאנ ןענעז רעזעל ערעזנוא

 -עג יד טימ ןעגיטרַאפּפָא ךיז טעוו רעדנעס ןענַאװ זיב .ןעניױשרַאּפ

 טימ רימ ןעלעוו ,שיט ן'פיוא ָאד ןעהעטש סָאװ ,ןעכַאז ענעצלאז

 .ןע'סוקרַאמ ןהוז רהיא טימ בייוו ס'רעדנעס ןעטכַארטעב קוק ןייא
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 ןופ ,יורפ עגנוי ַא רָאג ךָאנ זיא ,קנַאלב םַאדַאמ יד ,היח-םירמ
 -רָאלק ַא ,ענעש ַא רהעז ; רהעמ טשינ ,גיסיירד ןוא סכעז רהֶאי א
 ןוא ןעגיוא עיולב ענעש רחעז טימ ,יינש רענעלַאפעג יוװ ,עסייוו
 -עג שיטַאּפמיס ןעמונעגנייַא ןייֵא רחעז טימ ,ןעמערב עצרַאװש
 .םינּפ ן'פיוא ,טגָאז עמ יװ ,רהיא טגיק ערהיא טייקסטוג יד ;םכיז
 .יורפ עשידיא עמורפ א ןוא עכילרהע ,ע'טושּפ ַא זיא היח-םירמ
 ּפעצ עװַאסור-?עקנוט עדמערפ .רָאה ענעגייא ןייק טשינ טגָארט יז
 ןעטצעל םעד ךָאנ טינ יז זיא טדיילקעג ןוא ,ּפָאק רהיא ןענעשעב
 סכואוו רהיא ,ןעמונעגנייַא ,עקּפעשט ,גיטכיצ ,ןייר רָאנ ,לָאנרושז
 ,עקלאיל ַא יו ,דניק א יוװ סיוא יז טזייוו ךָאד ,ןיילק רהעז טינ זיא
 ןופ רעסערג ןוא רעכעה םהיא טצעש יז סָאװ ,ןַאס רהיא ןעגעקַא
 ,רהיא ייב זיא טרָאװ ס'רעדנעס ןוא ,טלעו רעד ּףיוא ןעמעלַא
 טימ טָאה ןוא יורפ עטייווצ יד םהיא ייב זיא יז .ןיד א ,לידבהל
 םהיא טָאה רוטַאנ יד סָאװ ,סוקרַאמ ןהוז ןעניצנייא-ןוא-ןייא םהיא
 -ניא ןוא ,הרובג ס'רעדנעס טימ טייקנעש ס'היח:םירפ טקנעשעג
 יו ,דלעה רענעטלעז ַאזַא טַארוקַא סױרַא םהיא ןופ זיא םענייא
 ,סאג רעד ףיוא םהיא ןעזָאלסױרַא ,ןַאמָאר רעזנוא ןיא ןעפרַאד רימ
 ,ןעוועג זיא ,ןעמַאד יד טימ ןעלעזמַאמ ערעזנוא ןערעיצַאּפש סע ןעוו
 סע ואוו ,טדָאטש רעד ןיא םורָאװ ,ךַאז עכילרהעפעג ַא ,ךיא ןיימ
 טינ סוקרַאמ רעטייווצ רעד זיא ,עטכישעג ע'תמא עזנוא רָאפ-טמוק
 רָאנ ,ןעסוקרַאמ יירד ,ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענעז עס ,תמא .ןעוועג
 עסיורג עכלעזַא טימ ,סוקרַאמ רעזנוא יו ,ןעסוקרַאמ עכלעזַא טינ
 ענעש עכלעזַא טימ ,ןרעטש ןעסייוו ןעטיירב ַאזַא טימ ,ןעגיוא עיולב
 טימ ,רנעה עסייוו ענעש עכלעזַא טימ ,רָאה עטלעזיירקעג עדנַאלב
 ןייר גיטכיל ןעש ַאזַא טימ ,טלַאטש ןעגיטרַאסיורג ןעכיוה ַאזַא
 םענעמונעגנייַא ַאזַא טימ ,ןערעינַאמ עלעדייא עכלעזַא טימ ,םינּפ
 { סעקטסיסרוק ,ןעלעזמַאמ עטעדליבעג רהיא ,טכַאל ,טכַאל ...ןעדער
 -אוועג ןעברָאדרעּפ טינ ךָאנ ןענעז רעצרעה עלעדייא ערעייַא ביוא
 ךָאנ ךיז ייז ןעלעוו ,ןעקנַאדעג ענדָאמ ,עיירפ ענעדעישרעפ ןופ ןער
 -ַאק םענעש טזַא ,ןױשרַאּפסנַאמ ַאזַא גידנענעגעגעב ,ןעּפָאלק ןענָאק
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 רימ ןעכלעוו טימ ,קנַאלב סוקרַאמ דלעה רעגנוי רעזנוא יו ,רעילאוו

 רעזנוא ןופ ךעלטעלב יד ףיוא תולדג סיורג טימ סיױרַא-ןעטערט

 סָאװ : ןערעפטנע רימ טעוװ רהיא ,סייוו ךיא ,גנולהעצרע רע'תמ

 רעד ?טלַאטש ןעסיורג א טימ םינּפ ןעש ַא ןופ סיורא זנוא טמוק

 תמא סָאוװ ? ןעצרַאה ןיא ,ּפָאק ןיא טיּפע רע טָאה יצ -- זיא רקיע

 -נוועב ןייק טקנעשעג טינ רוטַאנ יד טָאה דלעה ןייפ : תמא זיא

 ַאזַא רעבָא טגָאמרעּפ רעוו ; ןעטנַאלַאט רעדָא ,ןעטייקגיהעט ערעד

 ַאזַא טגָאמרעפ רעוו ? טָאה סוקרַאמ יו ,ץרַאה םעראוו ,ךייוו ,טוג

 ,קנַאלב רעדנעס ייב םינוקז"ב ַא ,ןהוז א ןייז וצ ענַאל עכילקילג

 -יוט גיצנַאװצ ?רהיא טניימ לעיפיוו ,ןדנ ןעבעג םהיא ןַאק סָאװ

 דנעזיוט גיצפופ ןייק טינ סָאװ רַאפ ןוא ,דנעזיוט ניסיירד ,דנעז

 ,לעבור דנעזיוט גיצפופ ןעבעג סיווענ םהיא טעװ רעדנעס ?לעבור

 ,ךודיש םעד ןוא .ליוו רע סָאװ ,ךודיש םעד ןעכיורג טעוװ רע כיוא

 סָאװ טימס ?ןעכיורג טינ םהיא רע לָאז סָאװ רַאֿפ ,ליוו רע סָאװ

 ?ןייטשלעמרימ ןושרג ןופ רעגרע קנַאלב רעדנעס זיא

 -- ? ךרַאּפ ןעגיזָאד םעד ףיוא ,היח-םירמ ,וד טסגָאז סָאװ --

 .ןיירַא שיפ יד ןיא ןיירַא טקוק ןוא בייוו םוצ רעדנעס טגָאז

 טסליװ שיפ ַא רַאפ סָאװ ?רעדנעס ,ךרַאּפ רעסָאװ ףיוא --

 ?ּפָאק ַא יצ ?קיטשקע ןיַא ?קיטשלעטימ ַא ?וד

 -- ,פָאק ַא טימ קיטשקע ןייֵא טימ סיטשלעטימ א ןייז זָאל --
 .ךיא דער ,ץעגייש םעד ןופ דער ךיא -- .רעדנעס טגָאז

 טוג א זיא סָאד טָא -- םענ ?רעדנעס ,ץעגייש רעסָאוו --

 .רעדנעט ,?עקיטש
 דער ךיא ?סָאװ יצ ,ןעגָאז ריד ןעמ ףרַאד לָאמ דנעזיוט ---

 לָאמ א רעדעיוו ןיוש טביירש רע .ךיא דער ,ןכדש םעד הילדג ןופ

 | ןַאיבָארג ןעגיזָאד םעד ןעגעוו

 ? ןַאיבָארג רעסָאװ ןענעוו --

 וַא ,טנָאזעג ?לָאמ ןהעצ ,רימ טכַאד ,ןיוש ריד בָאה ךיא --

 ןוחט ךודיש ַא לָאז ךיא ,קעדָאּפס ַא רימ טלוד ןכדש רעד הילדנ
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 טינ טגָאמרַאפ סָאװ ,גנוי-הלגע-לעב םעד טָא ,עשַאװק ריאמ טימ
 !ץעגייש ַא ןופ הזעה ַא ?טסהעטשרַאפ וד ,טסימ ןיימ

 ןיא רע זַא ,רעכָא ךָאד טנָאז עמ ?רערנעס ,טסייה סָאװ --
 -עג ַא בעיל ךָאד טסָאה וד ,רעדנעס ,םענ !ריבג ַא ,רשוע ןייֵא
 ?ּפָאק ןעטליפ

 ינע ןיֵא ןצבק א ?וד טסגָאז ,ריבג ַא ?רשוע ןייַא --
 טָאה ,ןאמדעירפ ?עטָאמ ,רענייז ףתֹוש רעד ,וד טסהעז | ןויבאו
 -סיוא ,ט'לזג'עג ,טעװעבַארעג .? טלעג ַא רעסָאװ רָאנ ,טלעג לעסיבַא
 גייפ החמש רעדָא ,עלעשטייב ןבואר יו ױזַא ,דלַאװג טימ ןעסירעג
 ?רעגײטשַא ,וד טסניימ יו ? ַאה ? ךודיש רעכיילג ַא ךיוא זיא
 ייוצ -- גייפ חחמש טימ קנַאלב רעדנעס ?ךַאז ענייפ ַא ,ָאיֵא
 ?ָאיֵא ,םינתוחמ עכיילג

 רענייפ ...ַא זיא החמש בר זַא ,טכאד רימ ?ססייוו ךיא --
 ...שטנעמ

 -עלש קילאוי בר ןוא ,ונ ?וד טסגָאז ,שטנעמ רענייפ ַא --
 ךיוא ?םינּפ"םורק ןמלז ןוא ?עליײשטַאפ קיזייַא בר ןוא ?רעּפ
 ? ןייז ךדשמ ךיוא ייז טימ ךיז ךיא לָאז ?אה ?ןעשטנעמ ענייפ
 | ?וד טסניימ יוו

 ...זַא ,רעדנעס ,ןעד גָאז ךיא --
 ןעמענ לָאז ךיא ,רָאנ טסליוו וד ! םולשו סח ? סָאװ זַא --

 טימ לַאטיּפַאק ַאזַא ןעבעגקעוא ןוא ןערהָאי ערעטלע עניימ ףיוא
 | סרעּפעלש ,םיבנג ,סרעפייפ סיּפע -- ןעמעוו טסייוו חור רעד טלעג

 ? סרעּפעלש --

 זַא ,ןעסיוו יקַאט וד טסלָאז !סרעּפעלש ,ךיז טחעטשרַאפ --
 -נָא ,סרעהילפ ,סענַאטַאלרַאש ,םיבלכ ,םינצבק ,סרעּפעלש זיא עמ
 יבא ,טלעג דמערפ ףיוא עֶלַא ,רעטכער ַא רענייא ָאטינ ,סרעצעז
 -וק ,סרעגיוזטולב ,סעיַאטלוה עלָאנ זיא עס ! ךעלדרעפ ,סעטערַאק
 ןעטרָאד סָאד טסייה ױזַא יו ...סעקינרַאטַאּפסעלוק ...טַאּפסעל
 ?ךעלכיב עניטנייה יד ןיא ,סוקרַאמ ,ריד ייב

 .סוקרָאמ םהיא טכעררעפ -- ,סערעטַאטַאָאלּפכקע --
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 "עג ןוא ,סעשטָאלָאװס ,סעצווַאזרעמ ,סעקינשטַאטָאּפָאלסקע --

 גנַאל יו ,ַא ! ןייז ךדשמ ייז טימ ךימ לָאז ךיא ,?יוו עמ ןוא !גונ

 } סָאד ייז ןעלָאז ןעבעלרעד טינ ,ייז ןעקנערק

 .טינ וד טסע לייוורעד .רעדנעפ ,סע --

 רעד טָא ,וד טסהעז ? ךיא והט ןעד סָאװ ,סע ךיא ,סע ךיא --

 -יטייל ַא טסייה סָאד טָא -- ןייטשלעמרימ ןושרג ,ןושרנ רעגיזָאד

 ,שטנעמ רעטלעטשעג ַא ,שטנעמ רענייפ ַא ,שטנעמ 8 ,שטנעמ רעש

 סָאװ ,שטנעמ טסייה עס סָאװ ,שטנעמ א ,שטנעמ רעטהורַאב א

 ַא -- טרָאװ םענייא טימ ,שטנעמ ןעגָאז םהיא ףיוא ןָאק עמ

 לָאז ךיא זַא ,רעגײטשַא ,היח-םירמ ,וד טסניימ יו ...1שטנעמ

 ?ַאה ,טגָאזעג רע טכָאװ סָאװ ,ןוהט ךודיש א םהיא טימ ןעלעוו

 סייו ךיא ?רעדנעס ,ןעגָאז רע ןָאק סָאװ ?סייוו ךיא --

 ? סָאװ

 ןייד ןערעה ליוו ךיא ? היח-םירמ ,וד טסניימ יו ,הברדַא ---

 .גנוניימ
 .טינרָאג ןיימ ךיא ...זַא ,ןיימ ךיא ?גנוניימ ןיימ ---

 -רָאג ןעניימ סָאװ ,רעבייוו עכלעזַא ךס ַא זנוא ייב ןַאהרַאפ

 רעד סָאװ ןוא ליװ ןַאמ רעד סָאװ ,סָאד רָאנ ןעניימ סָאװ ,טינ

 סָאװ ,רעבייוו יד ןופ ענייא ןעוועג זיא היח:םירמ .טסייה ןַאמ

 תמחמ רָאנ ,"הבהחא, תמחמ טשינ ,ןַאמ ן'רַאפ ץרא-ךרד ןעבָאה

 .ײשּפָא רַאפ יו ,טפַאשבעיל רַאפ ױזַא טשינ ,טסייה סָאד ,"הארי,

 עלַא ןעבָאה בוטש ןיא ךיז ייב סָאװ ,דיא ַא ןעוועג זיא רעדנעס

 -ימ ןעטעװעלַאבעג ן'זיב בייוו ם'נופ ,ץרא-ךרד טָאהעג םהיא רַאֿפ

 -ָאר עטנַאסערעטניא-טסכעה, יד ןופ ןושל ן'פיוא .סוקרַאמ קיניז

 ,ט ַאּפ ס עד ַא ןעוועג זיא רעדנעפ זַא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק "ןעטסינַאמ

 ,"רעררעמ, טרָאװ סָאד טצעזענוצ ךָאנ טלָאװ ךיא ...ןַאריט ַא

 ריא ַא ןעוועג זיא רע .רעדרעמ ַא ןופ טייוו ןעוועג רעבָא רע זיא

 טַאהעג רע טָאה בוטש ןיא ךיז ייב סָאװ ,ןעדיא עֶלַא טימ ךיילג

 -רעד ןיוש ןעטלַאה רימ זַא ןוא .טינ רענייק רעטייוו ןוא ,העד יד

 :ןעצרוק ןיא עיפַארגָאיב ןייז לעסיבַא רעביא ָאד רימ ןעבעג ,ייב
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 . -נעמ ןיילק א רָאנ ,עלעשנעמ ןיילק ַא לָאמַא ןעוועג זיא רעדנעס
 רעדייא ךָאנ ,גנַאל ץנַאג רעבָא ,גנַאל ןיוש ןעוועג זיא סָאד .עלעש
 רעדנעס ןעסייהעג ךָאנ טָאה רע זַא ,סרעגנילק יד טָאהעג טָאה רע
 טָאה ,(ןפלח א ןעוועג זיא רע ? ןענעקייל רימ ןעלָאז יַאמל) ןפלח
 ! ןעטילעגנָא ייז ןופ ךיז רע טָאה ,יוא ,רעדניק עשי'ריגנ ,טייל -עגנוי ענעדייז ,ןעדיא ענעש יד ןופ ןעטילעגנָא טלָאמעד ךיז רע
 סָאד ןעבָאה ,היראמ הימק אדבעכ ייז רַאפ ןהעטש רע טגעלפ ,יוא
 ,יוא ןוא ,ןייז אנקמ ייז רע טגעלפ ,יוא } תחדק עגירהעינעיינ
 ןופ זיא רע זַא ,םעדכָאנ ןוא ...ןןענערב ייז ףיוא םהיא טגעלפ
 -רעקוצ ַא ,רחוס ַא ןיילַא -- רענָאיסימָאק ַא ןופ ,רענַאיסימָאק א --- רעקינלעצ א ןופ ,רעקינלעצ ַא -- קישטשרַאבַארג ַא ןופ ,קישטש - -רַאבַארג ַא -- רעלדנעהלעפ ַא ןופ ,רעלדנעהלעפ ַא ףיוא -- האולח -לעב ַא ןופ ןוא ,האולח-לעב ַא ןופ הגרדמ רעד ףיוא ףיױרַא ןפלח א
 זיא --- ,ריקנאב ַא זיב ,רחוס רעכייר ַא ,רחוס רעסיורג ַא ,רעלדנעה
 -עב ענייז ןופ ןעגיוא יד ןיא רעכעה ןוא רעכעה ןעסכַאוועג ץלַא רע
 ןייווגיצנייא ךיז ןופ טפרַאװ סָאװ ,פעגיומ ַא יװ ,ןעמענ עגירעה -ורפ יד זייווגיצנייא ןעפרַאװּפָארַא ןעביוהעגנַא טָאה רע ןוא ,עטנַאק
 ןעצדרעס רעדנעס בר. : ןיוש םעדכָאנ ןוא ..."? טֹוג רהעז ,ערה , -ןיע ןהֶא ,ךייַא טחעגנ עס זַא ,ךייַא ףיוא ןעמ טגָאז סיּפע ? סטוג סיּפע רהיא טכַאמ עשז סָאו ? רעדנעס ,ךיז טכַאד !דיא רעט -נַאקַאב ַא ,םכילע םולש !ַאװ .פשמל ,ךעלרערסיוא עכלעזַא טימ ,"ענעמוקעגפיוא, יד ןופ זיא רע זַא ,ןעסיוו וצ םהיא גידנעבעג רעה -ורפ ,דיגנ םענעמוקעגפיוא םעד םורַא ךיז ןעהערדמורַא ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא זָאנ יד ןע'רעדנעס רַאפ ןעסייררעפ וצ טרעהעגפיוא זייוו -כעלסיב ןעבָאה לע'ריאמ בר ,עקמַאיז בר ,עק'מייח בר ...! קנַאלב רעדנעס -- (עילימַאפ ןייז טסואוועג טשינ ןעמ טָאה ןערהָאי טימ טייצ ַא) ףוס םוצ ןוא ."לערעדנעסי ןערָאװעג זיא -- "לע? ַא ךיז ןופ טקנעשעג םהיא טָאה םיבורק עמערָא ענייז ןופ רענייא ,קינווָאטרָאה רעדנעס ,רעקינלעצ רעדנעס ,קינרַאבַארג רעדנעס : ןעמענ עיינ ןעמוקעב וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,ןערעדעפ עטלַא יד
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 ףיוא ןיירַא טמוק ? עיצנַאטס ןייא ףיוא ,ךיז טכַאד ,ןעהעטש רימ

 "רעד רהיא !רעדנעס בר ,ַאא ..."!?עסיבַא זנוא וצ טכַאנ רעד

 עניילק ַא ךייַא ֹוצ בָאה ךיא, ..."?זנוא ןופ ןיוש ךיז טרעטייוו

 ייװצ ףױא ךעלברעק דנעזױוט עכילטע :רעדנעס בר ,השקב

 רהיא זַא ,סייו ךיא ןעו ?ךיא העז ןעמעוו !ךַא; ..."םישדח

 ,ליוו טדָאטש עצנַאג יד ,ןעליוו רימ, : םעדכָאנ ןוא ..."! עיה טנעז

 ,טַאטוּפעד ,ענסַאלג רַאפ ,יאבג ַא רַאפ ךייַא ןעביולקסיוא ,ט'שלח יז

 ,ערהע יד ןעבָאה רימ !קנַאלב ררעהפ ..."קנַאב ןיא רָאטקעריד רַאפ

 ןוא טוג ױזַא טייז .ןעגָאזּפָא טינ זנוא טלָאז רהיא ,ןעטעב רימ

 טגָאז יוװ ,זנוא ייב ךָאד טנעז רהיא ,עגַאל רעזנוא ןיא ןיירַא טהעג

 ...? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא ,סיּפע ןעמ

 "רעפ סָאװ ,עגיזָאד יד ןופ ןעוועג טינ זיא רעדנעס רעזנוא

 ;ךיז ןופ ,טגָאז עמ יװ ,ןעזָאלב ןוא לזמ רעייז טימ ךיז ןענילח

 ץנַאג ןעטנעמילּפמָאק עלַא עגיזָאד יד ןערעהסיוא ןָאק רע !ןיינ

 טינ רובכ ַאזַא רָאנ טלָאװ רע יו ךיילנ ,תווינע טימ ,גיטלינביילג

 טימ טשינ ,לגוסמ טשינ זיא רע זַא ,ןערעפטנע ןוא ,טנעידרעפ

 רעבָא ,םהיא ןופ ערעסערג ָאד זיא עס ,טגעלענפיוא טשינ ,ןעמעלַא

 ןעלעװקנָא קרַאטש טנעמעג רע טָאה ,ןעצרַאה ןיא ףעיט-ףעיט ,טרָאד

 סָאװ יא ,דֹובכ ַאזַא טבעלרעד טָאה רע סָאװ יא : ןעטייז עדייב ןופ

 ןעהעטשרעפ ןוא ןעלדייוו יד טזָאלעגּפָארַא ןעבָאה םיבלכ עֶלַא יד טָא

 בעיל רע טָאה בייוו ן'רַאפ רָאנ ,םענייק רַאפ טשינ ןוא .ץרא-ךרד

 .רעטכעלעג ַא טימ לָאמַא ןעסיגרעפ ךיז
 םעד עקמַאיז בר ףיוא ,חיח-םירמ ,סיּפע וד טסנָאז סָאװ --

 ןייז ןיא חור ַא ,שטָאח םהיא טסקנעדעג .?אחזַאהדַאח ,סחוימ

 ...? ןעטַאט

 טנאקעג טינ טָאה ןייוו זָאלג טוג ןייק ,ןעסייבנָא רעטעפ ןייק

 עכלעזַא המודכו עקמַאיז בר יװ ,ןענינעגרעפ ַאזַא ןעלעטשוצ םהיא

 -נעש ן'פיוא .םהיא וצ ןעמוקנָא טפראדעב ןעבָאה ייז ןעוו ,טייל

 -עגוצ רעדנעס רעזנוא טָאה דובכ ןעטסערג ן'טימ ןוא ןפוא ןעטס
 ןעטעבעג ,טעניבַאק ןיא ךיז ייב טסַאנ ןעטסעטרחעעג םעד ןעמונ |
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 םעד ןעגָארטעגרעטנוא ןוא ןעדנוצעגנָא ,סָאריּפַאּפ א ןעבעגעג ,ןעציז
 טכעלש אזא סיּפע רהיא טָאה סָאװ,, : טגערפעג ,עלעבעווש ַא טסַאג
 ךייַא ןעמ טהעז סָאװ רַאפ, : דערסיוא ןייַא ןעבעגעג ןוא "? םינּפ
 טָאה רע ; ןעסעזעג טסַאג רעד זיא ןעלדָאנ ףיוא יו "? טינ סיּפע
 טָאה רע ;סָאריּפַאּפ ןעטקנעשעג םעד טרעכיורעגסיוא גנַאל ןיוש
 -רעטנוא ךיז לָאמ ןהעצכַא ןוא לָאמ יירד טסוהעגסיוא ךיז גנַאל ןיוש
 טציינשעגסיוא טוג ,סייווש םעד טשיװעגּפָא ,לעקנעב ן'פיוא ןעביוהעג
 ,טָאריּפַאּפ םענעגייא ןייַא ךיז טכַאמעג ןוא ןעמונעגסױרַא ,זָאנ יד
 -יוהנֶא טבורּפעג לָאמ עכילטע ,ןעטירד םעד ,ןערעדנַא םעד ,םענייא
 ן'םיוא ןערָאװעג טקַאהעגרעביא ןוא ,ףרַאדעב רע סָאװ ,ןעדער וצ ןעב
 -עג ענייז ןופ טלהעצרעד ץלַא טָאה רעדנעס ןוא -- ,טרָאװ ןעטשרע
 ,המודכו ,םיטּפשמ ענייז ןופ ,תובוח ענעלַאפרעפ ענייז ןופ ,ןעטפעש
 ןוא טנייוו ,םהיא טעב טסַאג רעד יו ךיילג ,תובחלתה סיורג טימ
 -סח ןוא ןעלעהצרעד "ןעצנַאגניאא םהיא לָאז רע ,םהיא רַאפ ט'שלח
 ךיז ףרַאד ךַאז עדעי רָאנ ...עלעקערב ןייק ןעזָאלכרוד טינ םולשו
 ,טסַאג רעד {לַאג ַא ךיז ןיא טָאה שנעמ ַא ןוא ,קע ןייֵַא ןעבָאה רעבָא
 ךיילג ןָא-טביוה ןוא טונימ יד טּפַאח ,עק'מייח בר רעדָא ,עקמַאיז בר
 : םעהטָא ןייא ןיא ,ךיג

 טָאה רהיא ,רעדנעס בר ,ןעטעב טלָאװעג ךייַא בָאה ךיא --
 ץירּפ םעד ייב טפיוקעגקעװַא בָאה ךיא זַא ,אמתסמ טרעהעג ךָאד
 ...תמחמ ןוא ,ץייוו יד ןעצנַאגניא ן'יקסנישיש

 רעדנעס םהיא טנָאלש -- ! טרעהעג בָאה ךיא ,סייוו ךיא --
 -עג םענעדליג רעייַא ןופ טרעהעג בָאה ךיא -- .ןעטימניא רעביא
 רָאג רעבָא ,עקמַאיז בר ,אנקמ סָאװ-גינעװ ךייַא ןיב ךיא .טפעש
 -העצרעד ְךייַא לע ךיא ?סָאװ רַאפ ,עשז רהיא טסייוו !גינעוו
 -עג ןערהָאי רעיפ רַאפ רימ ייב טָאה יקסנישיש רעד םֶא !ןעל
 -נָאק עטוג ףיוא אקוד ןוא ,ךעלברעק דנעזיוט גיצפופ ןעהייל טלָאװ
 -שַאק ן'טימ קסע ןייַא טַאהעג טלָאמעד רעבָא בָאה ךיא .סעיציד
 ..ןעוועג ױזַא זיא השעמ יד .,ץירּפ רעקוויק
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 ףיוא השעמ עײנילעגָאּפש ַא ןעגיױצעגקעװַא טָאה רעדנעס ןוא

 ןופ ןעניר סע :סַאנישטיפ ןיוש זיא עקמַאיז בר .העש סכעז עיינ

 ןוא עלָאּפ רעד טימ ךַאבענ ךיז טשיוו רע ;סייווש סעקיר םהיא

 "םַאיז בר ;שינעגנעפעג ןיא רענעלּפ רעכילקילגמוא ןייַא יו ,טצפיז

 : דער יד רעביא םהיא טנָאלש עק

 גָאלש ךיא סָאװ ,רעדנעס בר ,טינ לעביארַאפ ןייק רימ טָאה --

 וצ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,טסייוו רהיא .,,דער יד רעביא ךייַא

 : ? ךייא

 ?ןעסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןופ ;  ןיינ --

 ס'עקמַאיז בר סָאװ ,טסואוועג טוג ץנַאנ טָאה קנַאלב רעדנעס

 ןיא םהיא טקוק ןוא םינּפ וויאַאנ ַא טכַאמ רע רָאנ ,טיידעב טיזיוו

 .ןײרַא ןעניוא יד

 ץנַאג ךיז טגָאז ןוא ןערָאװעג טכערעגפיוא זיא עקמאיז בר

 : ךיליירפ

 זיא ןופרעד השעמ יד ,רעדנעס בר ,ךימ רהיא טהעטשראפ ---

 םהרבא טימ ,ףתוש ַא טימ טפיוקעגקעװַא ץייוו יד בָאה ךיא : ױזַא

 ...רעסַאװצלַאז
- 

 בר ,ןעטיהּפָא ךייַא לָאז טָאנ ?רעסַאװצפַאז םהרבַא טימ --

 א ,חצור ַא ,רעהערד ַא ,רעלדניוש ַא ךָאד זיא סָאד !עקמַאיז

 םורַא ,רעטניוו ןערהָאי ייווצ רַאפ זַא ,רָאפ ךייַא טלעטש {רעליוק

 וצ טמוק -- טַארוקַא טינ קנעדעג ךיא -- ,םירוּפ םורַא יצ ,הכונח

 ןוא !ןייפ רהעז !רהָאי טוג -- { ןעגרָאמ טוג ,דיא ַא ןיירַא רימ

 ...השעמ ַא ףיוא רימ טשימ

 רעד רעטנוא ךיז טצַארק ,לעגענ יד ךיז טסייב עקמַאיז בר

 טעיליּפשרעפ סע ,סיפ יד טימ טּפָאלק רע ,טסוה רע .עקלעמרַאי

 ןוא .קרַאטש ,קרַאטש לעטיה סָאד ןָא-טקור רע ,עטָאּפַאק יד ךיז

 .,הגרדהב ,םהענעגנַא ץנַאג השעמ עיינ ַא רָאנ טלהעצרעד רעדנעס

 ןייֵא ןהָא ,זָאלסיוא ןייַא ןהֶא ,טעװַארּפרעּפ ןעציוו ענעש רהעז טימ

 יד ןיא ןיירַא טלַאפ ןוא רעטנוא ןיוש טגנירּפש עקמַאיז בר ! קע

 : ץרא-ךרד ןהֶא רָאג ןיוש ,דער
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 -עג ךייַא ייב ךיא בָאה ?רעדנעס בר ,רהיא טהעטשרַאפ --
 .טייצ רעניילק א ףיוא דסח-תולימג ַא ןעטעב טגלָאװ

 -רעפ קרַאטש-קרַאטש רעדנעס טגערפ -- 1 ?דסח-תולימג ַא --=-
 רעד ןוא רעד זַא ,טלהעצרעד םהיא טָאה עמ יוװ ךיילנ ,טרעדנואוו
 סָאוװ-רָאנ ןעוועג זיא'ס רעדָא ,סניוועג עסיורג סָאד ןעמונעג טָאה
 ...הפגמ ַא ,הפרש ַא ,הגירה ַא ןעסיורד ןיא

 טשינ עקמאיז בר ךיז טרעפטנע -- ,רפח-תולימנ ַא ,ָאי --

 ,ןהעטשרעפ וצ טינ ,גיסעמלעטימ ,ױזַא רָאנ ,קיטש טשינ ,ךיוה

 -תולימג 8 ,ָאי -- ?רעדנעס בר ױזַא סיּפע סָאד ךיז טרעדנואוו סָאװ

 .דנעזיוטנהעצ לעבור ַא :ךס ןייק טשינ ;ענסעוװ זיב ,דסח
 ייב טציא טינ בָאה ךיא ,תונמאנב ,טשינ ךיא בָאה טציא --

 ןייר ױזַא לָאז ךיא ,סטכעלש ןייק ןעבָאה טינ ױזַא לָאז ךיא ,ךיז
 רימ רהיא טָאה סָאװ רַאפ .םענייאניא ךייַא טימ קעלש ןופ ןייז

 זיא ,טאהעג ָאי דָארג ךיא כָאה ןעטכענ ?טגָאזעג טינ ןעטכענ
 רימ טנעל ןוא ןייטשנעקלעפ לאירבנ ןופ שטנעמ ַא רימ וצ ןעמוקעג

 ַא טנייה ךיז טעיָארטס עקוויקיטיט ןיא יו ױזַא ,קסע ןייֵא רָאפ
 טקַארטנַאק א טכַאמעג טָאה ןייטשנעקלעפ לאירבג ןוא ,קירבַאפ עיינ

 -ןויקיטיט רעד דלַאו רעד זַא ,ןערהָאיארַאפ ךָאנ םיפתוש יד טימ

 ןוא תוישעמ טימ ,זָאלסיױא ןייַא ןהֶא -- רעטייוו ױזַא ןוא ...רעק

 עס זַא ,ױזַא ,ןעטכַאלפעג ןוא ןעדנובעג ךעל'השעמ עניילק טימ

 ...1 חומ םעד טכערב
 ןהֶא ,דלעג ןהֶא ךַאבענ קעװַא עקמַאיז בר ךיז טהעג ױזַא ןוא

 ןייז רַאפ ןוא ,סייווש ןופ רעסַאנ ַא ,רעטעשטומענסיוא ןייַא ,חכ

 בר ןופ עיצַאטָאנ עגנַאל א ןערעהסיוא ךָאנ רע זומ ןהעגקעווַא

 -נָא ןעפרַאד לָאז עמ זַא ,ןעמ טלעדנַאה ױזַא טינ זַא ,ןע'רעדנעס

 עמ ןוא ,סיורג ױזַא ןערהיפ טינ ךיז רָאט עמ ןוא ,םענעי וצ ןעמוק
 יוװ ,ןעסיוו ףרַאד עמ ןוא ,םיפתוש עטכעלש ןופ ןעטיה ךיז ףרַאד

 ןעגערפ לָאז עמ ןוא ,ןעלדנַאה וצ ןעמעוו טימ ןוא ןעלדנַאה וצ ױזַא

 ןעזיוועג ןוא טכַאמעג רָאלק רע טלָאװ ,ןע'רעדנעס ייב ,םהיא ייב

 םהיא טעב ךיז ןענענעזעג ם'ייב ןוא .ןעטפעשענ עֶלַא ןיא ךרד ַא
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 בר ...ןעסעומש לעסיבַא ,יתית אכיחמ ,ןעמוסניירַא לָאמַא רעדנעס

 !ןעקוקמורַא ךיז ארומ טָאה ןוא םעהטָא ןייַא ןהֶא טפיול עקמַאיז
 "נילק יד טרָאפ רעבָא ףרַאד עמ .טייצ עניילק א רעביא טהעג סע

 -נעס בר וצ לָאס א ךָאנ טהענ רע ?ןעמ טוהט סָאװ -- ,סרענ

 עבלעז יד רעטייוו ןוא ...? השעמ ַא ףיוא אישק ַא ,רעמָאט ,ןע'רעד

 בר טימ זיא ױזַא ןוא !ענעגייא סָאד לָאמ א רעטייוו ; עטכישעג

 טימ זיא ױזַא ןוא ,ןע'לקיציא בר טימ ,ןע'מייח בר טימ ,ן'עקמאיז

 רע ןיא שמנ ןיס ַאזַא טָא .עטנַאקעב עטלַא ענייז עלַא

 "נט עלא ןופ רעגרע טינ ןוא רעסעב טינ זיא רעדנעס רעזנוא

 ןייק ןענָאק סָאװ ,ךעלשנעמ ע'טושּפ ,םיריבג ענעמוקעגפיוא ערעד
 ןוא דלעגנ ץוח א ,ךַאז ןייק ןופ ןעבָאה טשינ סנעגינעגרעפ ערעדנַא

 .דובכ

 יד ןעביירשעב לעסיבַא טפראדעב ָאד ךיא טלָאװ ,ךילטנעגייא
 ?םיױרַא רע טמַאטש ןענַאװ ןופ ?רע זיא רעוו : ענייז עיפַארנַאיב

 ןעטסנעש ן'טימ ןוא ןעטסערג ן'טימ ?ןערעטלע ענייז ןענעז רעוו

 זיא .ןעסיוו סָאד לָאז ךיא ןעוו ,ןָאהטעג סָאד ךיא טלָאוװ דובכ

 א ?םלעװ עצנַאג א ןענעק ןעלָאז ןעטסינַאמָאר זַא ,ךילגעמ ןעד
 -- : ךילטנעפע ןעסעומש רימָאל -- דעישרעטנוא רעד זנוא זיא סָאװ

 ם'רעדנעס יצ ,עדייז ס'רעדנעס ןעוועג זיא רעוו ,ןַא זנוא טחעג סָאװ

 ,רעדנַאב ַא ,רעטסוש א ,דמלמ ַא ןעוועג רעטָאפ ןייז זיא יצ ?עבעב

 ,םחיא ןעקנעדעג רימ ; ןע'רעדנעס רָאנ ןעסייוו רימ ? רעלקעמ ַא יצ

 א ,ריא רעניימעג א ןעוועג ,טכארעג טנייה טינ ,לָאמא זיא רע זַא

 זיא םנייה ...טנייה ןוא ,קינ'האובת-רכומ ַא ,רעלדנעהלעפ ַא ,ןפלח

 רשפא :םהיא וצ וצ טונ ךייא טקק !קנַאלב רעדנע פ רע

 ?רימ יו ױזַא ,ךילטנעק ךיוא ךייא רע זיא

 .לעטיפאק עטרעיפ סָאד
 .ןיילא ןע'סוקרטמ ןופ טריטנַאדמ

 םעד טימ לעסיבַא ךיז ןעמענרעפ וצ טייצ ןיוש ,טייצ ןיוש

 רעזעל ערעזנוא זַא ,טייצ ןיוש ; קנַאלב עילימַאפ רעד ןופ ןעטסגנוי
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 ,דלעה ןעגנוי רעזנוא טימ ןענעקעב ךיז רעטנעהענ לעסיבַא ןעלאז
 סָאד ןוא עטסנעלק סָאד -- ,קנַאלב םוקרַאמ םענעש רעזנוא טימ
 ,ןע'רעדנעס ןופ דניק עטסעב

 ןעוועג זיא גנוניימ ַאזַא -- "עטסעב סָאד ןוא עטסנעלק סָאדי
 -רע .ןעכַאז ייווצ רעביא ןיילַא רעטָאפ רעד ןע'טוקרַאמ ןעגעוו
 ןענעז ייז ןעוו ,רעדניק ענייז טָאהעג בעיל רעדנעס טָאה ,סנעטש
 יד דלַאב יװ ןוא ; סעקיזופַארַאק ,ךעלעקערב ,עניילק ןעוועג ךָאנ
 יױזַא ,ןעטכַאוווצרעטנוא ןעביוהעגנָא ןעבָאה סעקיזוּפַארַאק עגיזָאד
 ,האנש ַא ייז וצ ןעמוקעב ןעביוהעגנָא רעדנעס רענייפ רעזנוא טָאה
 טָאה רע .רעסערג ןוא רעקרַאטש לָאמ עלַא ןעסכַאוועג זיא עכלעוו
 ףיוא ןעטנעדנעטערּפ ףיוא יו ,םיפתוש הוא יו ,ייז ףיוא טקוקעג
 טשינ ךיז טָאה שטעּפ ןהֶא ,סענעצס ןהָא ,געירק ןהָא ןוא ,סטוג ןייז
 טייברַאעג טָאה רעטָאפ רעד ;הנותח ןייק ,החמש ןייק טכַאמעג
 רעדניק יד ,טנייוועג טָאה רעטומ יד ,סיפ יד טימ טעּפוטעג ,םישעמ
 -עגסיוא ךיז טָאה ףוס רעד ןוא -- ,ןערערט טימ ןעסָאגעג ןעבָאה
 עטדיוט טימ ןוא דנַאה יד ןענעפע טזומעג טָאה רעדנעס זַא ,טזָאל
 ,טפרַאדעב טָאה עמ לעיפיוו ,דלעג ןעלהעצּפָא תוללק

 רבחמ רעד ױזַא ךיז טרהיפ ןעשנעמ עשיטייל ץנַאנ ךס ַא ייב
 תודע ןייא ןעוועג לָאמ ןייא טינ ןיא עטכישעג רעניזָאד רעד ןופ
 רעלטימרעפ ַא ןעוועג לָאמ ןייא טינ ,סענעצס ענייפ עכלעזַא ייב
 רעצנאג רעד ואוו ,רעדניק ענעגייא ענייז טימ רעטָאפ ןעשיווצ
 טָאװ ,סרעטרעדנוה עכילטע עגירעביא ןעגעוו ןעגנַאגעג זיא ךוסכס
 ןופ ןוא רעננוה ןופ ןייז ליצמ טושּפ טנָאקעג ןעמ טָאה םעד טימ
 -ענ רעטָאפ רעד יקַאט טָאה דלעג ;דניזענזיוה סעצנַאג ַא תוקחד
 רעדניק עכילקילגמוא יד ייב טּפַאצעגּפָא רע טָאה טולב רָאנ ,ןעבעג
 ףיוא בָאה ךיא זַא .,.סרעטרעדנוה עכילטע ףיוא יו ,רחעמ ךס ַא
 וצ ,רעטָאפ ןעטרַאּפשעגנייַא םעד ןָאהטעג גערפ ַא טסעװַאקיצ ַא
 ,תונויזב יד טימ םַארערַאט רעצנַאג רעד טגיוטעג םהיא טָאה סָאװ
 ץנַאג רימ רע טָאה -- ?טשינמוא ןוא טסיזמוא ןערערט יד טימ
 ; טרעפטנעעג טסנרע
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 ,ריזח א זיא דניק ַא ,געוו ןייק ןעזייוו טינ ןעמ רָאט דניק ַא --

 טינ ןיא לעברעק ַא זַא ,ןעסיוו לָאז עס ,ןענרעל ןעמ ףרָאד דניק א

 וצ ךיז ױזַא יו ,רעטלע רעד ףיוא ןעסיוו ךיוא רע טעוװ ,טנוה ןייק

 -נייה לעברעק ַא ןעטיה ףרַאד עמ ױזַא יו ןוא דניק ַא טימ ןהעגַאב

 ...ןערהָאי עגיט

 טַאהעג טינ ךיא בָאה עקינָאל ַאזַא ףיוא ,ךיז טהעטשרעפ עס

 | ...ןערעפטנע וצ םסָאװ

 -נעס ייב רערעייט ןעוועג זיא סוקרַאמ סָאװ ,חביס עטייווצ יד

 םהיא ייב זיא היח-םירמ לייוו זיא ,רעדניק עלַא ןופ טעמכ ןע'רעד

 ןעוועג זיא ןעבעל רהיא ןעצנַאגניא ןוא ,בייוו עטייווצ סָאד ןעוועג
 .דיחי-|ב ןערעייט רהיא ןופ ןעננאהעגּפא

 ,סָאד טהעטש ואוו -- .רעזעל רעד ךימ טגערפ -- ?אלימ ,ונ;

 *? ןעבָאה בעיל רעסעכ ןעמ ףרַאד בייוו ןעטייווצ ם'נופ רעדניק יד זא

 ,ןיהַא אלימ .ענענייא סָאד ךיוא ךיא רעפטנע -- !אלימ ,ונ

 רעסיוועג ַא ייב טרהיפעגנייַא ױזַא טרָאפ זיא עס -- רעהַא אלימ

 -רַאמ ? תמא ם'נופ ןהעגקעװַא רימ ןעלָאז יַאמל רָאנ .ןעדיא סָאלק

 רָאנ סע טגירק עמ סָאװ ,?עקיטנַא ןייֵא ןעוועג יקַאט ןזיא סוק

 -נעס זַא ; ןוהט וצ טַאהעג םחיא טימ טָאה טדָאטש עצנַאג יד .טינ

 לעקרַאמ ןעגירהעיפניפ םעד תנש ןעטשרע םעד טכַארבעג טָאה רעד

 ןוא ךעלזיוה ענעטעמַאס ,?עדמעה ןעדייז ַא טימ שרדמה-תיב ןיא
 -גנוי עסַאמ ַא טלעגנירעגמורא םהיא ןעבָאה ,עלעטיה ןעדליג ַא טימ

 .ןָאהטעג ּפַאט ַא םהיא טָאה רעדעי ןוא ,סעקינ'הרבח-עסייוו ,ךעל

 רעצנַאג רעד ףיוא םש ַא ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןָא תבש םענעי ןופ

 ,לעקרַאמ ַא ,לעקיניזימ ַא ָאד זיא קנַאלב רעדנעס ייב זַא ,טדָאטש

 -ניירַא םינּפ ןיא טינ םהיא זיא סע !טלעוו יד םהיא טימ ךיז טקע

 גיוא טוג ןייק רָאנ םהיא לָאז סע זַא ,רע זיא נולק ןוא ,ןעקוקוצ

 -לעב םעד רעזייל ןוהטנָא ןעוועג ןלעב ַא טכָאװ ךיא ...ןעטדַאש טינ

 ַא טימ ךעלזיוה ענעטעמַאס ,לעדמעה ןעדייז ַא ןיא עלעגנוי ס'הלגע

 עלַא יד טָא ןענַאז ןעלעוו סָאו ,ןערעה ןוא ,עקלעמרַאי ןעדליג

 ףיוא ,ינעשעק ס'רעדנעס וצ ןעמוקנָא ןעמרַאד סָאװו ,סעק'עובצ
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 טימ ךיז טקע סע. זַא ,גולק ןוא ןעש זיא סָאװ ,לעקיטנַא ס'רעזייל
 ןעגיוא ערעזנוא רַאפ רימ ןעהעז ?ייוורעד רעבָא ?"טלעוו יד םהיא
 ,תויתוא ענעדליג עסיורג ןענעייל רימ ןוא לעקיניזימ ס'רעדנעס
 : ןרעטש ןעסייוו ןייז ףיוא טנעכייצעגנָא

 ,ןעבָאה וד טסעוװ דלעג?

 ..."ןייז וד טסעוו דרעפ ַא
 ַא ס'חלגע-לעב םעד רעזייל טהעטש ,טייז רעד ייב ,טרָאד ןוא

 רעד ןיא עקלוב קיטש ַא טימ "לערעבנניא, ץרַאװש ַא ,לעדנהוז
 ןוא ןעסירעגּפָא ,(! תבש ןעכילקילג םעד טבעלרעד םיוק) דנַאה
 -עסכַאוועב ןייז ףיוא ןוא ,ןעגיוא ענרעזעלג רָאֹּפ ַא טימ ,סיפרָאב
 : טרהעקרעפ טנעכייצעגנָא זיא ןרעטש ןעצרַאװש םענ

 ,ןעבָאה וד טסעוו דרעפ ַאפ
 ... ןייז וד טסעװ ןצבק ַא

 -עב דניצַא ץיז ךיא ?טעָאּפ ןייק טינ ךיא ןיב סָאװ רַאפ !ךַא
 ףיורעד ןעכירשעגנָא טלָאװ ךיא ; תובשחמ טימ לופ ,טרעטסייג
 ,עשילָאבנַאלעמ טימ ,ןעזרעפ עגידנעגנילק ענעש ןיא ריש ןעצנַאנ ַא
 רַאֿפ ,םימש-ארוב םוצ תונעט טימ ,ןעקנַאדעג עכיוה ,עשיפָאזָאליפ
 גולק ױזַא טקנוּפ זיא סָאװ ,דניק ס'רעדנעס זַא ,סָאד טמוק סָאװ
 -טסעד ןופ ןוא ,טָאידיא ס'רעזייל יו ,ןעטנעלַאט עבלעז יד טימ ןוא
 ,עלעכיימש גיטרַאפ ַא טימ ןעלקרַאמ וצ וצ רעדעי טהעג ןעגעוו
 -מעּפ ס'רעזייל וצ ןוא ,לעקעב ןיא ּפינק ַא טימ ,על'הפונח ַא טימ
 ךיז טמוק רע זַא ןוא ,ןוהט טינ קוק ןייק וליפַא רענייק ליוו קעּפ
 פענש ַא ,ךרוטש ַא םהיא ןעמ טוהט ,דנעה יד רעטנוא ןעצימע ַאי
 סָאד ןָא םהיא טקור עמ רעדָא ,רעהיוא ם'ייב ּפיצ ַא ,לעזענ ןיא
 ...קזוח םהיא ןופ טכַאמ עמ ןוא ןעגיוא יד רעביא עלעטיח

 םעניילק רעזנוא ןהעז וצ טבעלרעד ןעבָאה רימ זַא ,רעטעּפש ןוא
 ןעקוקנָא טנַאקעג טינ טַאז ךיז רימ ןעבָאה ,הוצמ-רב רעד וצ דלעה
 -עב ןייק ןיילַא םהיא ןופ ןעבָאה רימ םגה ןוא ,הרוצ ענעש ןייז
 רעד זנוא ןעמ טָאה ךָאד ,טרעהעג טינ תומכח עפרַאש ערעדנוז
 עכלעזַא ,?עקרַאמ ןעגיזָאד ם'נופ ,רעייפ ןעגיזָאד םעד ןופ טלהעצ
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 ןעגיזָאד םעד ןופ טקיצטנַא ןעוועג תמאב ןענעז רימ זַא ,ךעלקיטנַא

 אנח-םייח טלהעצרעד טָאה ױזַא -- ,רָאפ ךייא טלעטש. ,שטאגנוי

 ייב טגערפ רע סָאװ ,תוישק עכילצילּפ ענייז טימ זַא -- רמלמ רעד

 בר .רע זַא ,רעדינא יױזַא םהיא רע טלעטש ,ן'יבר ןייז ייב ,םהיא

 -נעהּפָא טביילב ,ףירח ַא תמאב זיא סָאװ ,ךייַא טלהָאמ ,אנח-םייח

 ,דימלת ןעגיזָאד םעד ןעגעקַא ןענעפע טינ ?יומ ןייק ןָאק ןוא גיט

 ןיילַא סייוו ךיא רעדָא ,ןואג ןימ ַא סיּפע ןעסכַאװסיוא ףרַאד סָאװ

 "עגרעפ ס'רעדנעס ןופ ןעדער וצ סָאװ ָאד ךָאנ זיא ,.,"! סָאװ טינ

 ןיא ןעסָאגעגסױא ךיז טָאה סָאװ ,קילג ס'היח-םירמ ןופ ןוא ןעגינ

 טימ ? חכרב אזַא טָאג ייב טנעידרעפ יז טָאה סָאװ טימ ? ןערערט

 ןוא טָאג סָאװ ,טישכת ַאזַא ןעבָאה וצ ןעוועג הכוז יז טָאה סָאװ

 -סָאװ-רעד זַא ,שרעדנַא טינ ? היא טימ ןעהיירפ ךיז ןעוהט טייל

 ךַאבענ טמוק יז יוװ ,רהיא ףיוא טקוקעגמורא ךיז טָאה גיבייא-טבעל

 ןעפָארטש טינ לָאז טָאג -- טסנעיד ַא יו טעמכ ,ןע'רעדנעס ייב ּפָא

 רעד וצ האופר ַא רהיא זיא סָאד זַא ,שרעדנַא טינ ! דער יד רַאפ

 ...הכמ
 רהיא זַא ,טָאנ ייב טנעידרעפ טינ ,םינּפַא ,טָאה היח-םירמ רָאנ

 רמלמ רעד אנח-םייח בר ןמז לכ ;םלועדןואג ַא ןייז תמאב לָאז ןחוז

 ,לעּפעק ןעדליג ַאזַא ,טישכת ַאזַא ןעוועג ?עקרַאמ זיא ,טבעלעג טָאה

 -םייח תמחמ ,ןערעהרעפ ןעמענ טנָאקעג טינ םהיא טָאה רענייק זַא

 -םיוא טזָאלעג טינ םענייק טָאה רע ; קיזמ ַא ןעוועג וצרעד זיא אנח

 טָאה רע .דימלת םעד טינ ,רערעהרעפ םעד טינ :טרָאװ ַא ןעדער

 -עג ןילַא ןוא טגערפענ ןיילַא טָאה רע ;ןעמעלַא רַאפ טדערעג

 סָאװ, :לשמל ,רימלת םעד טגערפעג טָאה רענעי זַא ןוא .טרעפטנע

 אנח-םייח טָאה -- "?ןערעה אנת רעד ,?עקרַאמ ,ָאד ךימ טזאל

 ךיג רעד ןיא ןוא דנעה יד טימ טכַאמעג ,לעברַא יד טעשטַאקרעפ

 טינ זיא הרז הדובע זַא ,ךייַא ךָאד רע טגָאז ,ונ, :טרעפטנעעג

 תמחמ ,רע טגָאז ? סָאװ רַאפ ; המודא חרּפ רעד וצ ,רע טגָאז ,ךיילג

 ,המודא הרּפ יד ןוא ,ךַאז רעדנַא ןייֵא זיא ,רע טגָאז ,הרז הדובע

 ,רע טגָאז ,ןעגנורדעג זיא ; ךַאז רעדנַא ןייַא רעדעיוװ זיא ,רע טגָאז
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 -ערפ וצ ,קוסּפ םעד ףיוא ,רע טגָאז ,טלעטשעג ךיז טָאה אנת רעד זַא
 הרז הדובע ,רע טגָאז ,ךָאד הס :דנַאנַארעדעיװ ַא ,רע טגָאז ,ןעג
 ...!המכו המכ תחא לע ,רע טגָאז ,המודא הרפ ךאד זיא ,יױזַא זיא
 טדעררעפ ױזַא אנח:-םייח טָאה "רע טנָאז, ןעגיזָאד םעד טימ ןוא
 ,ןעציז ןעבילבעג זיא רערעהרעפ רעד זַא ,ןהייצ יד טּפָאלקרעפ ןוא
 טגָאז עמ ןוא ףָאלש ם'נופ ףיוא םהיא טּפַאה עמ סָאװ ,שנעמ ַא יו
 רע ואוו ,טינ טסייו ןוא טקוק ןוא טקוק רע -- .!קוקח :םהיא
 ...טלעוו רעד ןיא זיא

 ןעלַאפעגניירַא זיא לעקרַאמ ןוא ,ןעברָאטשעג זיא אנח-םייח זַא
 -עגנָא עגיזָאד יד ןעבָאה ,ןיירא דנעה יד ןיא םידמלמ ערעדנַא וצ
 טרַאה ַא, ?עסיבַא טָאה ןהוז ס'רעדנעפ בר זַא ,ןעקרעמעב ןעביוה

 טָאה וצרעד ; "ןורכז ןעצרוק, ַא טימ "הסיפת ערעווש, ַא ,"לעּפעק
 טָאה ןעטייל ייב ןוא ,רעכייר ןוא רעכייר ןערעוו ןעביוהעגנָא רעדנעס
 ,טינש םעיינ םעד ףיוא רעדניק טנערעל עמ ױזַא יו ,ןעהעזעג רע
 -יטנייהא ןופ סרערהעל יירד-ייווצ א ןע'סוקרַאמ ןעגירקעג רע טָאה
 ןופ טשַאנעג ייז ייב טָאה דלעה רעגנוי רעזנוא סָאװ ,"טלעוו רעג
 -ןהעצעבעיז וצ זַא ,ױזַא ,ןעביוא ןופ סָאװטע ,ךעלסיב וצ ךַאז רעדעי
 -רע טינ ,לע'רוחב ןייפ ַא רהעז ןעסייהעג רע טָאה רהָאְי ןהעצכא
 ןענעק ךייַא טימ ךיא סָאװ ,ךעל'מירוחב עכלעזַא ךס ַא ןופ רעג
 ייב ןעבָאה ייז ,טצוּפענסיױא ןעש רהעז ןעהעג ייז :םוג רהעז ייז
 -עוו סָאג רעד ףיוא ייז ןעסעומש ךיז ןעשיווצ ; ךעלכיב ךס ַא ךיז
 ייז טוומ רהיא זַא ,קרַאטש ױזַא ןעיירש ןוא ,ןע'וועינעגרוט ןעג
 עדמערפ טימ ןוא ,יילרעלא ייז ןענעייל ןעגנוטייצ ; ןעקרעמעב
 עיצנעדנַאּפסערָאק ַא ןיירא לָאמ ַא ךיוא ןיילַא ייז ןעביירש דנעה
 טנַאמרעד ,רעטלע דרעוװ רע זַא ,רעטעּפש ןוא ,טַאלב שידיא ַא ןיא
 יד ןיא ןעביושעג. ,ןערהָאי עגנוי יד ןיא ,לָאמַא טָאה רע זַא ,ךייַא רע
 -רַאמ רעטנעכייצעגסיוא רעזנוא ,טרָאװ םענייא טימ ."ןעגנוטייצ
 רעד ןיא םיליכשמ עלא יװ ,ליכשמ ַא לעגנוי ַא ןעוועג טלָאװ םוק
 שידיא ַא ןופ ּפיט רעכילנהעוועג ַא ,"טנעגילעטניא; ַא ,ץניוװַארּפ
 ךעלקעב עטיור טימ הלכ ענעש ַא טמענ סָאװ ,לַאחַאנ ַא לע'רוחב
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 -עדייא ןייפ ַא דרעוו ןוא ,הנותח טָאה ןוא -- ,ןדנ ךס ַא טימ ןוא

 -רעגנוי א ,רחוס רעסיורג ַא ,רחוס ?עקיטש ַא ,האולהזלעב ַא ,לעמ

 טקנוּפ םהיא ייב ןעמוקעב סָאװ ,רעדניק עכילטע טימ ריבג ַא ןַאמ

 ױזַא ןוא ,ןעבעגעג םהיא ןעבָאה ןערעטלע ענייז יו ,גנוהיצרע אזַא

 טהעג רוד ןייא -- "תדמוע םלועל ץראחו אב רודו ךלוה רוד; זיא

 דלעה רענעש רעזנוא 1 ןיינ רָאנ ...רעגייז ַא יו ,ןערעדנַא םעד ךָאנ

 זיא קעווצ ןייז ןוא ,טלעוו רעד ןיא הגשה רעדנַא ןייֵא טַאהעג טָאה

 -עי .טעבעגסיוא ןעגעווטענייז ןופ ןעבָאה רימ יוװ ,ױזַא טינ ןעוועג

 לָאז סָאװ רַאפ ; תונשה ענייז ,זירּפַאק ןייז ךיז טָאה שנעמ רעד

 ,העז ךיא ?ןעשנעמ ערעדנַא עלַא ןופ רעגרע ןייז קנאלב סוקראמ

 "יימ ןעש ַא ןייז ָאד זומ אמתסמ זַא ,ןעפערט ןעליוו רעזעל עניימ זַא

 רהיא ! ןיינ ..,טבעילרעפ קרַאטש זיא סוקרַאמ ןוא ,ןעטימניא לעד

 } "ןַאמָאר ַא ןהָא ןַאמָאר ַא, זיא ןַאמָאר ןיימ זַא ,ןעקנערעג טפרַאד

 לָאז רלעה רענעש ןיימ ןעוו זַא ,ןערעווש ןהעג טינ ךייַא לע ךיא

 טלָאװ ,ַאטעבַאזילעי ַא רעדָא ,אזָאר ןימ ַא ץיגרע ןענעגעגעב ןעוועג

 ךיא ,טסכַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד ואוו ןעפָאלטנַא רחיא ןופ רע

 גיצנַאװצ ןעשיווצ ןוא ןהעצכַא ןעשיווצ עכַאּפע יד .טשינ סייוו

 ױזַא ןוא ,רעדניק עגנוי יד רַאפ טייצ עטסכילרהעפעג יד זיא רהָאי

 ןעלזָאמ ,ןעקָאּפ ןעמוקרעביא ךַאבענ זומ דניק עלעקערב סָאד יו

 טייצ יד ןעמוקרעביא דניק ערעסערג סָאד זומ וזַא ,ךעלדנהייצ ןוא

 ךָאד ןעבָאה רימ ?ןערַאנ ךיז רימ ןעלָאז יַאמל ןוא -- ,עבעיל ןופ

 -רעביא ,טָאג ןעקנַאד ,ןוא טַאהעג בעיל ,טלעזָאמעג ,טקָאּפעג עלַא

 רעבָא ךיא ןָאק סָאװ ...דייהרעדנוזעג ןעגיטהעוו עֶלַא יד טָא ןעמוקענ

 -עג טינ טרָאפ םהיא ךיז טָאה סע זַא ,רלעה ןעגנוי ןיימ טימ ןוהט

 ,העגף : ןעגָאז דלַאװג טימ ןעד םהיא ךיא ןָאק ?לַאפוצ רעד ןעפַארט

 -עצ רעוו ,ךעלווירב עגירעייפמַאלּפ ביירש .,ךייא ךיז בעיל ,סוקרַאמ

 ןעבָאה לֶאז ךיא יבַא ,ךיז קנירט ,ךיז גנעה ,סכַאװ ַא יוװ ןעגנַאג

 ןיימ זַא ,טרפבו ? "ןַאמָאר ןעטנַאסערעטניא-טסכעה, ַא ףיוא ףָאטש

 ,לעיצ רעדנַא ןייֵא ,עעדיא רעדנַא ןייַא רָאנ טַאהעג טָאה דלעה רעגנוי

 טימ רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד ןעגָאלשעג םעד וצ ךיז טָאה רע סָאװ
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 ,טרָאװ םענייא טימ -- ,רעּפרעק ןעגנוי ןעדנוזעג ןייז ןופ תוחכ עלַא

 ָאמ עא רַאּפ לאמפ .ןיּוא .ןערעידוטש טלָאװעג טָאה םוקרַאמ ןוומ
 -- רעינישזניא ףיוא ,טַאקָאװדַא ףיוא ,רָאטקָאד ףיוא : ןערעידוטש
 {גונעג ןוא ןערעידוטש

 -רַאמ ןעלַאפעגנייַא קנַאדעג רעגיזָאד רעד זיא ױזַא יו ןוא ןעוו
 רָאנ ; ןעגָאז טינ טַארוקַא ךייא ךיא ןָאק -- ןיירַא ּפָאק ןיא ןע'סוק
 ,םירבח עניימ ןופ םענייא וצ ןעבירשעג טָאה רע טָאװ ,ךעלווירב יד
 יױזַא ,ןעבירשעג רעייפ ַאזַא טימ ןעוועג ןענעז ,ןע'בייל-הירא וצ
 טונימ ןייק ףיוא ךיז בָאה ךיא זַא ,תמא ױזַא ,שיגרענע ױזַא ,סייה
 קעווצ ןייז טעװ שנעמ רעגנוי רעגיזָאד רעד זַא ,טכַארטרעפ טינ
 רעזעל רעד טָאה ףעירב ענעש עניזָאד יד ןופ ענייא) .ןעכיורגרעד
 .(השעמ רע'תמא רעזנוא ןוט ?לעטיּפַאק ןעטשרע םעד ןיא טנעגעגעב

 -ַאד רעד ןופ ןעסיוו טרָאטעג טינ רעטָאפ רעד טָאה ,ךילריטַאנ
 סָאװ ,רעכיילנ זיא סע זַא ,ןעכער ךיא ןוא ,עעדיא רענייפ רעגיז
 ןיא ךיז ייב טגָארט סוקרַאמ סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה רעדנעס
 -רעד טנַאקעג טלָאװ סע סָאװ ,טסייוו טָאג : ןעצרַאה ןיא ןוא ּפָאק
 ןוא ,םיכודיש יד טימ ןוחט וצ טַאהעג טָאה רעדנעס !סױרַא ןופ
 ױזַא ,ןע'בייל-הירַא וצ ךעלווירב עסייה ןעבירשעג טָאה סוקרַאמ
 .ןענַאטשעג זיא ןעביוא יו

 -נוא ייב רעייפ סָאד ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה לָאמ עלַא יו רהעמ
 טמוק סע ןעוו ,עכָאּפע רעד ןיא טקנוּפ ,טייצרעמוז דלעה ןעגנוי רעז
 ןענעז טייצ רעגיזָאד רעד ןיא ; עטכישעג עכילריטַאנ רעזנוא רָאפ
 עלַא טימ סעיזַאנמיג יד ןופ םידימלת עלַא ןערהָאפעגפיונעצ ךיז
 -רַאמ רעזנוא קרַאטש יװ { ְךַא .טעטיסרעווינוא ם'נופ ןעטנעדוטס
 ,ךעלּפענק ענעדליג ערעייז ףיוא ןעוועג אנקמ ךַאבענ ייז טָאה טוק
 יו ;ןעטנעדוטס יד ןופ ךעלדמעה יד ,ךעלעטיה עקסרעציפָא יד
 יוװ ןוא ,ןעשנעמ עגיזָאד יד ןענעז ךילקילג יװ ,יירפ יוװ ,ךיליירפ
 ןעוו ,טלָאמעד !ךַאבענ רע זיא ךילקילגמוא ןוא ןעדנובעג ,גירעיורט
 -רעמוז רעטנעכייצעגסיוא רעד ןיא עקדָאל רעד ףיוא ךיז ןעפיש ייז
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 רע זומ ,חנבל רענרעבליז רעד ןענעקַא ךעלדעיל ןעגניז ןוא טכַאנ

 תוישעמ עלַא יד טָא ןערעהסיוא ןוא םייה רעד ןיא ןעציז ךאבענ

 "וצ ױזַא ןיוש םהיא ךיז ןעבָאה סאו ,רעטָאפ ם'נופ דער יד טיט

 -עג ןוא ןוא רע ;ןעמייק ןיא טעטנעּפעג טוׁשּפ זיא לע | ןעמענעג

 -םֶא ןיא םהיא טלַאה עמ ,טרַאּפשרעפ םהיא טָאה עמ ;שינעגנעפ

 סָאװ .ןייש רעגיטכיל רעד ףיוא סױרַא טינ םהיא טזָאל עמ ; גָארט

 רַאפ ? געט ןוא רהֶאי עגנוי ענייז וצ ןוא םהיא וצ ךַאבעג ןעמ טָאה

 טא טימ ךיילג ,דנעגוי רעסיז רעד ןופ ןעסינעג טינ רע ןָאק סָאװ

 -ָאלשרעפ ץְלַא םהיא רַאפ זיא סָאװ רַאפ ?ןעשנעמ עגנוי עּלַא יד

 "רַאמ ,רע רָאנ ,ןעגעמ עלַא ? ןעטָאברעּפ ץְלַא ,ןעטלַאהעב ץְלַא ,ןעס

 -- ןערעוװו טצרַאוװשרעפ ןוא ןעציז ָאד ףרַאד רע ; טינ רָאט ,סוק

 ?ךָאנ גנַאל יו זיב ?ןענַאװ זיב

 רעגנוי רעזנוא ךַאבענ טציז ןעקנאדעג עצרַאוש עכלעזא טימ

 ןוא ,דנעה עסייוו יד ףיױא ּפָאק םענעש םעד טרַאּפשעגנָא ,דלעה

 טָאה ףתוש ַא ױזַא יו ,עטכישעג ענעש א רהעז טלחעצרעד רעדנעס

 טָאה רע ױזַא יו ,ןירַא טפעשעג א ןיא טרהיפעגניירַא םהיא

 םוצ ןעמוקעג עדייב ןענעז ייז ױזַא יו ,"ןעכָאקּפָא, טלָאװעג םהיא

 רעד ױזַא יוװ ,ןעציז ןעטעבעג םחיא טָאה ץירּפ רעד ױזַא יו ,ץירּפ

 ױזַא יו ,ןיירַא דנעה יד ןיא םהיא וצ טּפַאחעגניירַא ךיז טָאה ףתוש

 : טגָאזעג םהיא טָאה ןוא טנעכערעגּפָא םהיא טימ ךיז טָאה ץירּפ רעד

 -- }ַאחיַאחיַאה "?ַאקשָאמ ןַאּפ ,שַאמעיס קַאי { ַאקשָאמ ,יע;

 .רעטכעלעג רַאפ ךיז טלעסיירט בייל טעפ ןייז ןוא ,טכַאל רעדנעט

 סָאװ ,ןהוז ןערעייט רהיא ןופ גיוא ןייק ּפָארַא טינ טזָאל היח-םירמ

 טסע רע ;גיטעמוא ױזַא ,סַאלב ױזַא טייצ ַא ןופ ןיוש ךַאבענ זיא

 ? "רניק םעד, זיא סָאװ -- טינ טקנירט רע ,טינ

 ןייס ,העוװו ריד טוהט סָאװ ??עקרַאמ ,ריד זיא סָאװ --

 טקוק ,ףָאלש ן'רַאפ רעטומ עיירטעג יד םהיא טגָאז ױזַא --- ?דניק

 ןוא ,דנַאה רעד ייב ןָא םהיא טמענ ןוא ןיירַא ןעניוא יד ןיא םהיא

 .ןעגיוא יד ףיוא רהיא ךיז ןעביולק ןערערט
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 -רַאמ -- 1 טינרָאג !{ טינרָאג !{רימ ןופ ּפֶא ךיז עּפעשט ,יִא --

 היח:םירמ ןוא ,דנעה ערהיא ןופ דנַאה ןייז סיורַא טּפעלש סוק

 .ןעצרַאה ם'נופ ץפיז ןעפעיט ַא טימ קעוװַא-טחעג

 ,ןעדנעטשמוא ענעדעישרעפ עכלעזַא טָא ייב :ךייַא גערפ ךיא
 רעזנוא ןענָאק לָאז רעכלעוו ,לאפוצ ןעדעי זַא ,שודח רעד זיא סָאוו
 -עב רע טלָאװ ,עגַאל רעגירעיורט ןייז ןופ ןעזיילסיוא דלעה םענייפ
 -רַאמ סָאװ ,ךיז ןערעדנואוו וצ ָאד זיא סָאװ ? דיירפ טימ טנעגעג
 ןיא ןע'רעדנעס ייב עטנַאקעב ערעזנוא עלַא טימ ךיילג טָאה סוק
 ייז ןופ רענייק סָאװ ,לַאפוצ ןעניזָאד םעד ףיוא טקוקעגסױרַא זיוה
 -עג טָאה רעדנוזעב רעדעי סָאװ ןוא טדערעגסױרַא טינ ךיוא טָאה
 ,..2 ןעצרַאה ןיא ףעיט-ףעיט ךיז ייב טכַארט

 ןוא ןעטרָאד טזיב וד רעװ !דניירפ רערעייט ,רעזעל רעבעיל
 ךיז רימָאְל ןוא דנַאה ןייד רעהַא רימ בעג -- ןעטרָאד טזיב וד סָאװ
 ןעלעוו רימ ןעוו ,טייצ יד לָאמַא ןעמוק טעוװ סע זַא ,ןעשניוו עדייב
 לָאז ,לעטלעוו ןעשירַאנ ןעגיזָאד ן'טימ ןענעגעזעגּפָא ןעפרַאד ךיז
 רעזנוא ואוו ,עגַאל רענירעיורט אזַא ןופ ןייז ?יצמו רמוש טָאג זנוא
 ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה קנַאלב רעדנעס רעטרהעעג
 הלוח רקבמ, םהיא וצ ןערהָאפענפיונעצ ךיז טָאה החּפשמ ענייפ ןייז
 ,...ןייַז

 .5פעטיפאק עטספניפ סָאד

 .וייוכעלסיב ףיונעצ ךיז טרהָאפ החּפשמ ס'רעדנעס

 ךָאנ טעניבאק ןיא קנַאלב רעדנעס טזָאלעגרעביא ןעבָאה רימ
 טינ סיּפע טלהיפעג ךיז טָאה רעדנעפ .ןעסייבנָא ןעניטרַאסיױרג םעד
 ,ןעלַאפעגנָא םהיא ףיוא ןיא שינעדיינש ךילקערש ַא } ןעטסעב ןיא
 ,ךיוב ןייז יא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה המחלמ עצנַאג ַא ןוא

 ---.'חיה-םירמ וע ף2אזעג רע טָאה -- !טכעלש ! טכעלש --
 ! טכעלש רהעז ,טכעלש רימ זיא'ס
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 !רעדנעס ,ריד טימ זיא טָאג ?סענלעזַא ריד זיא עשז סָאװ --

 ןוא -- !קילנמוא ןייֵַא רימ ייב זיא ָאד טָא ,טינ סייוו ךיא --

 תישאר ,ךיוב ן'פיוא דנעה עדייב טימ ןעזיוועגנָא טָאה רעדנעס

 "נעס םגח ,רָאטקָאד םעד ןעפור טקישעג היח-םירמ טָאה ,המכח

 יפעיּפש, עצנַאג יד זַא ,טגָאז ןוא רָאטקָאד ןייק ןיא טינ טביולג רעד

 ןערַאנ וצ ףיוא "סוקָאפ, ַא ,שזַאטנַאש ַא רָאנ זיא (ןיצידעמ יד)
 רע טקיש -- רעגניפ ַא ןוחט העוו םהיא זָאל ןעגעווטסעד ןופ ,דלעג

 -יא ערעזנוא ןעשיווצ עכלעזַא ךס ַא ןַאהרַאפ .,רָאטקָאד םוצ דלַאב

 שטָאח ,ןיצידעמ רעד ןיא טינ "הנומא, ןייק סיּפע ןעבָאה סָאװ ,ןעד

 ןערַאנ ֹוצ ףיוא "סוקָאפ, ַא ,שזַאטנַאש ַא רָאנ ןיא (ןיצידעמ יד)
 ץלַא -- ןעביולג טינ ןוא ןעביולג ָאי געמ רע ןוא ,טלעוו רעד ףיוא

 | סנייא

 םעד ,רָאטקָאד ןייז טָאהעג ךיז טָאה רעדנעס רעטרעהעג רעזנוא

 רעיירפ ַא ןיא טַאהעג בעיל רע טָאה םהיא טימ ןוא ,רענולק רָאטקָאד

 גנַאֿפ טָאה רָאטקָאד רעד ."עירָאטקָאד, חכמ ןעסעומשוצניירַא טייצ

 יו ױזַא טקנוּפ זַא ,טעדליבעגנייַא םהיא טָאה רע זיב ,טלענקעג

 ןענעגעזעג ךיז ןעמ ןָאק ױזַא ,טייקפַאלש ַא ןופ ןעברַאטש ןָאק רע
 ףוס-לכ-ףוס ןיא 972 רעניזָאד רעד .דייהרעדנוזעג ןעבעל ן'טימ

 ,טלהיפעג רע טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ ןוא ,ּפָאק ןיא ןיירַא םהיא

 דנוזענ ןיא רע וליפַא שטָאח ,רָאה א ףיוא טגנעה ןעבעל ןייז זַא

 גָאט טבכירעג ךיז רע טָאה רעבירעד .םירבא עלַא ףיוא קרַאטש ןוא

 -ערעגסיוא ,האוצ ַא טיירגנעגוצ גנַאל ןיוש ךיז טָאה ןוא גָאט ףיוא

 ,(דוסב ןעוועג םהיא ייב זיא סָאד) הטורּפ רעטצעל רעד זיב טנעכ
 רעבירעד ןוא ,רעטקנעשעג ַא ןעוועג םהיא ייב זיא גָאט רעדעי ןוא

 טוג :טלעוװו רעד ףיוא םיגונעתה ?כ ןוהטנָא ךיז רע טגעלפ יקַאט
 ךיז ןעכַאלסיוא גונעג ,רענייב יד ןעהורסיוא ,ןעקנירט טכער ,ןעסע
 סָאר ,סנייז טָאג ןעבענּפָא ,"םינצבק יד, ,"עגיטנייה ידת ףיוא

 -ֹּמִא ,טייצ ןעוועג זיא סע זַא ,לָאמַא ,גָאט עלַא ןענעװַאד ,טסייה
 הבדנ א ןעקנעש לָאמַא ןוא ,םילהת ךעלטיּפַאק יירד-ייווצ א ןעגָאז
 ןעבָאה לָאז זנוא ןופ רעדעי ןעו !ךַא .(ןעטלעז רהעז ,ןעטלעז)
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 ףיוא ןעגול סָאװ ,תובוח עלַא ןייז םייקמ ,דלעה ןיימ יו ױזַא ,חכב
 -- לעטלעוװ סָאד ךיז ןעבעלּפָא טהורעב ױזַא ךָאנ וצרעד ןוא ,זנוא
 -עגנַא יוװ 1 טלעוו רעד ןופ ןהעג וצ ןעוועגנ זנוא טלָאװ גנירג יו ,ךַא
 : ןיילַא ךיז טנעכערעב | טריוט רעד ןעוועג זנוא ייב טלָאװ םהעג
 ,רַאגיצ עקַאמשעג א רימ רעכיוררעפ ,ןעסייבנָא ּפִֶא רימ סע ךיא
 ףעלטיּפַאק רַאּפ א ּפִא רימ גָאז ,רעיב זָאלג טוג ַא סיוא רימ קנירט
 רימ םענ ךיא ,ןעשָארג ייווצ ַא ןַאמערַא ןייֵא רימ קנעש ,םיליהת
 ,פעיפ ױזַא ןהוז םעד :ןובשח ַא רימ ךַאמ ןוא ןעּפ-ןוא-טניט םעד
 ראּפ ַא ,להוש רעד ףיוא ךעלברעק עכילטע ,פעיפ ױזַא רעטכָאט רעד
 יד ןעלייטעצ ףיוא סענווירג עכילטע ,לידבהל ,ץחרמ ן'פיוא ?עבור
 דובכ ןיימ ןופ ןעלָאז ייז זַא ,הטמ רעד רַאפ ךעלגנוי-חרות-דומלת
 ּפִא רימ ךיא גָאז םעדכָאנ "1 ךלהי ןינפל קדצפ :ןעיירש ןעגעוו
 א טימ ןוא רעבעל-ןוא-גנול ןעטַאלג ַא טימ יודיוו טגיחורעב ץנַאג
 סָאד ,גיוא ןייַא רימ ךַאמרעפ ,וצ ךימ געל ךיא ,טסעווָאס םענייר
 ַא רעדעיוו ןעגרָאמ ףיוא ןוא ..,ןעפָאלשנַא רעוו ןוא -- גיוא ערעדנא
 ,ןע'רעדנעס וצ ןעמוקעג זיא רָאטקָאד רעד זַא ...ענעגייא סָאד לָאמ
 .עגַאל רענירעיורט א ןיא רהעז ןענופעג םהיא רע טָאה

 -קָאד םעד טגעלעגרָאפ טָאה רעדנעס סָאוו ,ענַארפ עטשרע יד
 : ןעוועג זיא ,רָאט

 ךָאנ ךיא לע יצ ןוא ,ךילרהעפעג טינ טייקפַאלש ןיימ זיא --
 ?רעדניק עניימ טימ ךיז ןענעגעזעג ןענָאק

 רעד םהיא טָאה -- ,ךילרהעפעג ױזַא ןייז טלָאז רהיא ןעוו --
 טינ טציא ךיא טלָאװ -- טרעפטנעעג טסנרע ץנַאג רעגולק רָאטקָאד
 טקיש רעדניק יד ךָאנ רָאנ } ןעדער וצ ךייַא טימ קילג סָאד טַאהעג
 ּפָארַא ,גיהור ןייז רהיא טעוװ ,סרעייַא ּפָא-טוחט ,ןעטסכיג םוצ סאו
 ! אשמ ַא

 -ןעד טָאה רע זַא ,ןערָאװעג רעדנעס זיא דנַאו יד יו םדיוס
 וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא .עיצולָאזער ס'רָאטקָאד םעד טרעה
 ןיימ ,יוא !ףוס ןיימ ,יואק :םירבא עַלַא טימ ןעלּפַאצ ,ןערעטיצ
 .."!קע ןיימ זיא סָאד טָא !קע ןיימ ןיוש ןיא סָאד טָא !קע
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 ןערעטיק ,םענייר םעד ,תמא םעד ,רָאטקָאד ,רימ טגָאז --

 טשרע ןיב ךיא ?גנונעפָאה ?עקיטש א ןעבָאה ךיא ןָאק יצ : תמא
 ןוא רעיפ טבעלעג טָאה רעטָאפ ןיימ ! רהֶאי גיצפופ ןוא יירד טלא

 ןיימ ןוא ,רהָאי גיצנעיינ ןוא סכעז -- רעטומ ןיימ ,רהָאי גיצכַא
 ;רהֶאי טרעדנוה סלַא רחעמ טבעלעגּפָא טָאה ,ןעמ טגָאז ,עדייז

 ...2 ךיג ױזַא לָאז ךיא ,רימ סע טמוק עשז סָאװ רַאפ

 ןיילק א יוװ ,טנייוועצ רעדנעק ךיז טָאה רעטרעוו עגיזָאד יד ייב

 טַָאהעג טָאה סָאװ ,סוקרַאמ ןוא ,ט'שלח'עג טָאה היח-םירמ .,דניק

 .ןעניוא עסַאנ יד טשיוועג ךיז טָאה ,ץרַאה ךייוו טוג ַא רחעז

 -יוצעגסיוא ,דנעה יד ןעמונעצ טָאה רענולק רָאטקָאד רעד ןוא
 רעדנעזייר רעד יו טקנוּפ ,ענימ אזַא טכַאמעג ןוא ּפָאק םעד ןעג

 ןעגָאװ רעד ןוא סקַא ןייא רעביא ךיז טכערב סע תעשב ,טכַאמ

 .ןיירַא דרע רעד ןיא קסארט ַא טוהט

 טקריוועג ןע'רעדנעס רעזנוא ףיוא טָאה עקימימ עניזָאד יד

 -ניא ןייז יו ,טלעטשעגרָאפ ךילטייד םהיא ךיז טָאה סע : ךילקערש

 -ּפָאלעג םיצולּפ ןעבָאה ,"םירעדעגנ, יד ,"עירענישאמ, עטסגינעוו

 ,ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה ,ךיוב םוצ ךיז גידנערעהוצ ןוא ,טענ

 -ייא ףיוא טלעטשעגרעדינַא ךילקריוו םהיא ךיז טָאה ןענָאמ רעד זא

 ןוא רָאטקָאד םעד ןוהט גערפ ַא טמעשעגנ ךיז רע טָאה ךָאד .גיב

 -כַארטעב טוג לָאמ ַא ךָאנ םהיא לָאז רע ,ןעטעבעג רָאנ םהיא טָאה

 ןעטכַארטעב וצ ןערָאוװעג הצורמ זיא רענולק רָאטקָאד רעד ,ןעט

 םוצ רעהיוא ן'טימ טגעלענוצ ךיז טָאה ןוא לָאפ ַא ךָאנ הלוח םעד

 טינ רָאטקָאד רעד טָאה ,םהיא נידנעטכארטעב ךיוב ס'נעקנַארק

 טשטיינקעג ױזַא טאלג רָאנ ,?יומ ם'נופ םּפיּפ ןייק טזָאלעגסױרַא

 ,זָאנ רעד טימ טערָאמסענ ,ּפָאק ן'טימ טחערדעג ,סעציילּפ יד טימ

 -עג ,ןיירַא ןעניוא יד ןיא חלוח םעד טקוקעג ,טכַארטעג גנַאל-גנַאל
 -וילּפ יד טיפ טשטיינקעג ,ּפָאק ן'טימ טלעקאשעג רעטייוו ,טצפיז

 -עב טו ץלַא סָאד טָאה קנַאלב רעדנעס .רעטייוו ױזַא ןוא סעצ

 -ענסיורַא ןעבָאה ,סייווש רעטלַאק ,סייווש סנעּפָארט ןוא ,טקרעמ

 "םיוא רָאטקָאד רעד ךיז טָאה םעדכַאנ .םִינּפ ןייז ףיוא ןעטָארט
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 ױזַא טָאה ןוא קרַאטש-קרַאטש זָאנ יד טציינשעגסיוא ,טּפַאחעג

 | : טגָאזעג

 ךייא ןיב ךיא זַא ,טסייוו רהיא !קנַאלב רררעה רעבעיל ןיימ --

 ךימ טעוו רהיא רָאנ .,ןעלטימ עֶלַא ןוהט ?עוװ ךיא .,דניירפ רעטוג ַא

 ַא ןעכַאמ רימ ןעלעוו ,רָאטקָאד א ךָאנ טפור  ?ןיינ יצ ,ןעגלָאפ

 : טרָאװ ךיילג ַא ָאד זיא ןיצידעמ רעד ןיא זנוא ייב ,םויליסנָאק

 -רעוו עגיזָאד יד טימ -- ...רעסעב ךָאנ זיא ייווצ ,טוג זיא ּפָאק ןייא

 ערעדנַא עלַא טימ ןוא הלוח ן'טימ טנעגעזעגּפָא ךיז רע טָאה רעט

 ןופ ןעפַאלעגּפָארַא .טעניבַאק ןופ ןעגנַאנעגסױרַא דניוושעג זיא ןוא

 טימ ןץעקיורפ ןעפַארטעג רע טָאה ,ּפָארַא ןעמוקעג ןוא ּפערט יד
 םעד רָאטקָאד ן'פיוא ןעפרָאװעגּפױרַא .דנעה יד ןיא ָאטלַאּפ ןייז

 גערפ 8 טָאּה ןוא ןעטלַאהנייא טנַאקעג טינ עקיורפ ךיז טָאה ,קָאר
 טָאה "? תיבה-לעב ן'טימ ךיז טרעה סָאװ, :רָאטקָאד םעד ןָאהטעג

 ףיוא עלעכיימש סיז ַא טימ טרעפטנעעג רעגולק רָאטקָאד רעד םהיא

 רהעז ,ךיז ייב רע'טושּפ ַא רהעז זיא רענולק רָאטקָאד רעד) ןיײטַאל

 :(רעדורב רעטוג ַא ןעדעי טימ זיא ןוא שנעמ רעגידריווסנעבעיל א

 -יטַאחוסק זירעלּפ עלעסיבַא ,סעלוגרַאג עלעסיבַא ,השקשינ --

 ...1 טינ טפָאלש רעגולק רָאטקָאד רעד : טכער ןייז טעװ עס רָאנ ,אוו

 עשיקרעט עכלעזַא טמענ רע ואוו ,םהיא טסייוו חור רעד ---

 ןעסָאלשרעפ ןוא ןיילַא ךיז וצ טנָאזעג עקיורפ טָאה -- } רעטרעוו

 .ריט יד

 טינרָאג ךיז טָאה עקיורפ זַא ,רָאלק רַאפ ?הָאװ ןעסייוו רימ

 ַא ָאד ןיוש טנעיד רע תמחמ רָאנ ;סקנַאלב יד טימ טרהעקעגנָא

 ,שימייח קרַאטש ייז טימ ךיז רע טלַאה רַאפרעד ,טכא-ןעבעיז רחָאז

 עקיורפ ךיז טָאה רעבירעד ןוא ,בורק רעטייוו ַא יו טעמכ ,טנעהַאנ

 לעקיטש ַא ךיוא םהיא טמוק רשוי יּפ-לע זַא ,ךיז ייב טנעכערעג

 הגשה ןייז ךָאנ ,ןעוועג זיא רע .השורי ס'קנַאלב רעדנעפ ןופ קלח

  ןייֵא יװ ,טעװערָאהעג רע טָאה ןעווערָאה :טכערעג רהעז ,ךָאנ

 טָאה טסנעיד רעיירטעג ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא ןוא ,לעזייא
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 א רַאפ וליפַא הנתמ ןייק תיבה-לעב ןייז ןופ ןעהעזעג טינ ךָאנ רע
 ןעמענּפָא עבט ַא טַאהעג רעדנעס ךָאנ טָאה הזל ץוח ןוא ,רעייווצ
 טימ !עקיּפָאק רעטצעל רעד זיב קרַאמ ם'נופ ן'עקיורפ ייב ןובשח
 -לעב םעד ןעבעגעגרעביא ןעוועג עקיורפ זיא ןעבעל ןעצנַאג ןייז
 ןיא ןוא רעייפ ןיא ןעגנַאגעג רע טלָאװ ןעגעווטענייז ןופ ןוא ,תיבה
 יירד ףיוא ןהייצ יד טפרַאשעג עקיורפ טָאה רעבירעד ןוא ,רעסַאװ
 -רוב ןעטוג ַא ,סדה םענרעבליז ןעסיורג ַא ,לעפעל ענרעבליז ץוט
 -עכער ןייז ךָאנ סָאװ ,ץיּפש-ןערַאגיצ ,טסַאפעג דלָאג ןיא ,םענעניטש
 ףניפ ,ןעטסגינעוו םוצ ,ןייז הטרעוו טפרַאדעב רע טָאה ךָאנ גנונ
 עכלעזַא ךָאנ טימ ,רעדמעה עטסערּפעג ץוט א ,לעבור גיסיירד ןוא
 טינ קסַארט ם'ייב ךיז ןעטלָאװ םישרוי יד סָאװ ,ןעטייקגיניילק
 ןופ טקיצטנַא ןעוועג עקיורפ זיא טּפיוהרעביא ןוא ,,טקוקעגמורַא
 ; טייק רענעדליג רעוויסַאמ רעד טימ רעגייז םענעדליג ס'רעדנעס
 ןיא ןעכַאמ טזָאלעג ןיילַא קנַאלב רעדנעס טָאה לעטייק עגיזָאד סָאד
 עקיורפ .וויסַאמ ױזַא ןעוועג סָאד זיא רעבירעד ןוא ,קירבַאפ רעד
 -סעמנָא ,רעגייז ן'טימ לעטייק סָאד ןעטלַאה לָאמ ןייא טינ טגעלפ
 .ךיז ןופ ןעלעוװוקנָא ןוא ןײרַא פעגעיּפש ןיא ןעקוק ,ךיז ףיוא ייז ןעט
 טנעמעג טָאה דלָאג !הלילח ; בנג ןייק ןעוועג טינ זיא עקיורפ רָאג
 םעד ךָאנ רָאנ, ,טעּפעשטעג טינ רע טכָאװ ,ןעגיוא ענייז רַאפ ןעגיל
 ןעוו -- ט'לעוּפ'עג עקיורפ ךיז ייב טָאה -- ,םדיוט ס'תיבהזלעב
 -מורַא ךיז טעוו רעו :ןעמענ ךיוא ךיא לעװ ,ןעמענ ןעלעוו עלַא
 טָאה עקיורפ זַא ,טציא ןוא "? ן'עקיורפ ןעדנעלע םעד ףיוא ןעקוק
 ןיא טָאה ,המשנ רעד טימ טכַאפ תיבה-לעב ןייז יווװ ,ןעחעזרעד
 גידנעציז ןוא ,קערש רַאפ ץרַאה סָאד ןעּפָאלק ןעביוהעגנָא םהיא
 םהיא ןעמ טעװ טָא-טָא זַא ,גידנעטרַאװ ןוא לעקנעב ן'םיוא ןעטנוא
 -עג לייוורעד עקיורפ ךיז טָאה ,"אשידק-הרבח, רעד ךָאנ ןעקיש
 םוצ ןעמוקעג זיא סע ןַא ןוא ,ףרַאד רע סָאװ ,פעטעצ ַא טכַאמ
 ןוחט רע לָאז סָאװ ,טכַארטעג ךיז רע טָאה ,טייק רעד טימ רעגייז
 םעד ךיז ןעמענ רע לָאז יצ ,ןעפיוקרעפ ייז רע לָאז יצ :ייז טימ
 ּיצ ,(חלכ ןייז) ן'עקמוילב ןעקנעשקעוַא לעטייק סָאד ןוא רעגייז
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 ךעלגנירעהיוא ףיוא לעטייק סָאד ןעכַאמרעביא רָאנ רע לָאז רשפא
 ...? ןעגעוו ס'עקמוילב ןופ שָארב ַא טימ

 -עה טזָאלעג ךיז לעקעלג סָאד טָאה -- {ןיזד 1 ןיזד { ןיזד --

 טזָאלעג עקיורפ ךיז טָאה ןעגיוב םעד סיוא ?ייפ ,ןעביוא ןופ ןעד

 ןעפָאלעגּפָארַא רע זיא םורַא טונימ עכילטע ןיא ןוא ףױרַא ןעפיול

 ןעקישוצקעווַא ןעבעגעג םהיא טָאה עמ סָאװ ,ןעשעּפעד ייווצ טימ

 : טגָאזעגנָא לָאמ ןהעצ םהיא טָאה עמ ןוא רעדניק יד וצ ערטסקע

 ךיז טָאה ןעגעווטסעד ןופ "!טופ ןייא ףיוא ,ךינ ןעפיול לָאז רע;

 סָאװ ,ןעהעז ,על'עגר ַא ףיוא ךיז ןעצעזוצ וצ טביולרע עקיורפ

 .ןעשעּפעד יד ןיא ָאד טהעטש

 -עב רימ ןעזומ רענעיד ןעיירטעג ןעניזָאד ם'נופ דובכ םוצ

 ןעבָאה סרערהעל ענעדעישרעפ סָאװ ,רהָאי ףניפ יד ןיא זַא ,ןעקרעמ

 טנערעלעגוצ עקיורפ ךיז טָאה ,זיוה ןיא סקנַאלב יד ייב טכַארברעפ

 -יורפ זַא ,ןעגָאז טינ ןָאק עמ .ןעביירש ןוא ןענעייל שיסור לעסיבַא

 טָאה רַאפרעד ;ןענרעל םוצ ןעטייקניהעפ ערעייט רהעז טָאה עק

 -רעד טָאה רע זיב ,םהיא טימ טלענקעג גונעג ןייֵלַא סוקרַאמ רעבָא

 ןענע'מתח ןוא (סעדַאלקס) ףַארט בֵלַאה ןיוש ןעק עקיורפ זַא ,טבעל

 "ןקעגסיוא ןיא סע זַא ױזַא ,"ןַאמקָארק עקיורפ, :שיסור ףיוא ךיז
 עקיורפ טָאה ןענעכער םוצ רָאנ ."רעקָאקרעקיױרפנַאמ, :רָאנ ןעמ

 -עהטַאמ ַא רַאפ סָאװ ,טסייוו רעוו ןוא ,ּפָאק םענעטלעז ַא טָאהעג

 ,ןַאמקָארק לעּפָאק ,רעטָאפ ןייז ןעוו ,סױרַא טלָאװ םהיא ןופ רעקיטַאמ

 ןופ ןעוועג טינ לָאז ןוא רערחעקנעמיוק ןייק ןייז ןעוועג טינ לָאז

 ַא וצ ן'עקיורפ ןעבענּפָא טדיוט םעד רַאפ ןוא ןעברַאטש ןעפנַארב-

 גָאט עֶלַא ןענָאלש ןעוועג טינ םהיא לָאז לַאװַאק רעד ןוא ,?אווַאק

 ןייז וצ רעהירפ ןעמוקנָא ןעוועג טינ לָאז עקיורפ ןוא ,דנוה א יוז

 -סערג יד .קנַאלב רעדנעס ייב ייקָאל ַא םעדכָאנ ןוא תרשמ-פיוח ַא

 ,פָאק ן'םיוא ןענעכערסיוא טנַאקעג עקיורפ טָאה "עשטַאדַאז, עט

 -עוו םמותשנו ?להבנ לָאמ ןייא טינ טגעלפ תיבה לעב רעד זַא ױזַא
 .ןער
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 -עּפעד יד ןעגָארטעגוצ תרשמ רעטעדליבעג רעזנוא טָאה ,ןכב
 א וצ בורק ייז רעביא ןענַאטשענּפָא זיא ןוא רעטסנעפ םוצ ןעש
 .טגעלענפיונעצ שָאקַאי טָאה רע זיב ,חעש רעבלַאה

 ..ןָא !ףַאלש ...ןעילָאב -- שַאנ ...עי ...לע ...ןַא ,..יקוב --
 -רהעפעג רהעז ...ָאנסַאּפָא -- ןָא ...שַאנ ...ָאווָאלפ ...זַא ...יִאקַאּפ
 ..7 ַאהַא .רע טברַאטש טָא ,טסייה סָאד !ענסַאּפָא {ךיל

 טעטנַאלּפעגנייַא רעטייוו ךיז ןעבָאה ןעקנַאדעג ט'עקיורפ ןוא
 -עט םעד ףיוא ...טייק רערעווש רעד טימ רעגייז םענעדליג םעד ןיא
 ןעטיור ַא סיּפע ןעשעּפעד יד ןעזיוועג רעהירפ עקיורפ טָאה ףַארגעק
 וצ םהיא ןעבעג ןוא ןענעיילרעביא ןייז חירטמ ךיז לָאז רע ,ןעדיא
 .ןעטרָאד טהעטש סָאװ ,ןחעטשרעפ

 -- "1 ןעוהָאי עגנוי יד ןיא ןענרעל ןעוועג ךימ לָאז עמ ןעוו ,ךַא;
 -רעטנוא רעד ןיא ףעיט טזָאלעגּפָארַא ,טכַארטעג עקיורפ ךיז טָאה
 יסיוא סעקיּפָאק גיצרעפ יד טימ לעבור ייווצ יד ינעשעק רעטש
 טעוװ רעוו תמחמ ,ןעביילב םהיא ייב יקַאט ןעלָאז ייז זַא ,ױזַא ,בָאג
 יו רָאנ ?ןיינ יצ ,בָאגסיוי= ָאד זיא סע יצ ,ןעקוקמורַא טנייה ךיז
 ןע'רעדנעפ בר וצ ןעמוקעגניירא זַא ,ןעוועג רע זיא טשַאררעביא
 א דלַאב לַאּפיצנירּפ רעכילרהעפעג ןייז םהיא טָאה ,טעניבַאק ןיא
 : ןָאהטעג ּפַאח

 ...| גיצרעפ טימס ייווצ 1 עקיורפ ,בָאגסיױא --

 ײמאנַאג רעטְלַא רעד ,טנעכערעגסיוא ןליפַא ןיוש טָאה רע;
 -עגסיוא ןדובכ תליחמב טָאה ןוא טכַארטעג עקיורפ טָאה -- "!קינ
 זיא ןוא סעקיּפָאק גיצרעפ יד טימ ?עבור ייווצ יד שיט ן'פיוא טגעל
 .ןיירא הור ןייז ןיא קעוַא ץרַאה רעטיב ַא טימ

 רערעטלע ס'רעדנעס ןעמוקעג זיא גָאט ןערעדנַא ן'פיוא דלַאב
 -ניק עניילק ייווצ טימ ןוא ינָאס בייוו ןייז טימ ,קנאלב םייח ,ןהוז
 -וופק ַא -- ינַאמ ןוא ,טכַא רחָאי א ןופ לעדיימ א -- ינַאפ : רעד
 ,רהָאי סכעז ןופ עקשטינ
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 ,טוג ןעטפעשעג ענייז ןיא ןעננַאנעג זיא ןע'רעדנעס יױזַא יו

 ןופ ּפָארַא ןיא םייח זַא .טכעלש ןעגנאגעג רעדניק ענייז זיא יוזַא

 ,לבור דנעזיוט עכילטע ענייז טַָאהעג רע טָאה ,טסעק

 וא -- טנָאזעג רעטָאפ רעד םהיא טָאה -- ,םייח ,קנעדעג --

 ,טעװעדַָאהעגסיוא ךיד :ןעוועג אצוי גונעג דצ ןיימ ןופ בָאה ךיא

 טסעק ףיוא רהָאי ףניפ ןעטלַאהעג ,ןדנ ןעבענעג ,טכַאמעג הנותח

 רימ טםימ {טינ ללבו ללכ ריס וצ טסָאה ?ךָאנ סָאװ ןוא -- ךיוא

 -גיק ךָאנ בָאה ךיא ;ןָא סָאװד-גיצניװ טנייה ןיוש ךיז וד טסרהעק

 ןעכַאמ הנותח ףרַאד ןוא טסעק ףיוא רעטכָאט ַא טלַאה ךיא ; רעד

 טסעװ וד זַא !חילצמ ייז ןוא דייהרעטנוזעג ריד רחָאפ .ןהוז ַא

 ,טוג ןייז ריד טעוװו עס ןוא טלעג ןעבָאה וד טסעוװ ,ןעוװענַאש ךיז

 ...1שטנעמ א ןייז וד טפעוו ,לעברעק א ּפָא-טיה ,העז ,םש הצרי םא

 טינ רעטָאפ םוצ רע טָאה ,רלעג ןהֶא ןעבילבעג זיא םייח וַא

 ןייז טעוו סע זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה רע :ןעביירש טלָאװעג

 ןופ טפיוקרעמעגסיוא גנידסלַא ןיוש טָאה עמ זַא רָאנ .,טסיזמוא

 -ענ טינ זיא סע ןוא טיורב ןעטעבעג ןעבָאה רעדניק יד ןוא ,בוטש

 : ףעירב ןימ ַאזַא ןעבירשעגנָא טָאה ןוא טצעזעג םייח ךיז טָאה ,ןעוו

 ת"שכ גלפומו םכחח םסרופמה ריבגה רקיח יבָא יבוהא דובכל;

 .י"נ רעדנעס ר"רהומ

 ַא ןהֶא ןעבילבעג ןיב ךיא טניז ,רהָאי ייווצ זַא רחעמ ןיוש,

 ךָאד וד טסהעז ,ןעוועג ריכזמ וליפַא ןעד ריד ךיא בָאה ,עקיּפָאק
 ? ךיא דער סָאװ ...טינ דלעג ןייק ןיוש ךיא בָאה אמתסמ זַא ,ןיילַא
 ךיא ...רעגנוה רַאפ ןעברַאטש ךיא ןוא בייוו ןיימ ןוא רעדניק יר

 ...ןיוש וד טסהעטשרעפ ! יבָא יבוחא ,ןכ ?ע ...רעדמערפ ַא ָאד ןיב

 טכַאד ,בָאה ךיא יו ,רעדניק ייווצ עכלעזא ...ןעדער וצ סָאװ ָאטינ

 -נַא יו ,ןירעגנערבסיוא ןייק טינ אקוד זיא בייוו ןיימ ןוא .,,,רימ

 ןעוו ...ןעטייקכילנעמ עלַא טימ ,טרחעקרעפ ? סייוו ךיא ןוא ,,.ערעד

 -עגסיוא רימ ייב טָאה רע ...ןלזג רעד טָא ,ןַאמרעּפיײֿפ רעד טָא טינ
 ...{ןעבראק דנעזיוט יירד ע'נעמוזמ ...לעבור דנעזיוט יירד טרַאנ

 ןייד ןיא ,טרָאד רשפא ...ָאטינ ָאד זיא ןעטפעשעג ערעדנַא ןייק
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 ,טנָאז עמ ...ןיב ךיא רעוװ טסייוו עמ ,ךימ ןעק עמ ואוו ,טרָאטש
 ..פבור דנעזיוט ןהעצ ןענואוועג טָאה ןייטשרעקוצ השמ-בקעי זַא
 הקבר תרמ הרקיה יתוחאל ,היח-םירמ תרמ הרקיה 'ח ימאל סירג
 טהעג יו ...רעדניק ערעייז טימ לעמעז ףסוי ה"ומ רקיח הלעב םע
 .היחיש סוקרַאמ ר"רחומ םכחה ליכשמה יחָאל סירג ? טנייה ייז סע
 ךייַא טשניוו סע יװ ,ךילקילג ליפ ןוא דנוזעג טייז

 .קנ ַאלב םיי ח ןהוז ןייד
 ינָאס תרמ יתגוז זַא ,ןייז עידומ ןעסעגרעפ ריד בָאה ךיא םג

 רעטכָאט ערענעלק ןיימ ןוא ,האירבה וקב טינ רעטציא זיא היחתש
 .טקָאּפ עקשטינַאמ

 ."5 "נה םייהח
 ןוא ,טסָאּפ רעד ףיוא ןעגנַאגעג םייח זיא גָאס ףיוא גָאט ןופ

 ,ףעירב ַא ןעמוקעגנָא זיא םורַא ןעכָאװ ייווצ ןיא טשרע
 !םייה רעד ןופ ףעירב ַא ,ינָאס ,ףעירב ַא --
 -עגמורַא םיוק ךיז טָאה ןוא ןערָאװעג דנוזעג ןיוש זיא ינֲאס

 ןעועג ץלַא ךָאנ זיא דניק סָאד רָאנ ,בוטש רעד רעביא טּפעלש
 םעד ןענעייל טצעזעג ךיז ייז ןעבָאה שינרעטיצ סיורג םימ .ףַאלש
 : ףעירב ןעטעטרַאװרעדגנַאל

 תרמ הרקיה ותגוז ש"ע י"נ םייח ר"רהומ ינברה רקיה ינבל;
 .ב"בכע 'יחת ענָאס

 ןעטסעב ןיא םשה ךורב עלַא ןענעז רימ זַא ,םכעידומ תישאר,
 ,רעגרע טינ ןערעה וצ ךייַא ןופ עכילמענ סָאר טָאנ בעג ,דנוזעג
 ,רימ וצ טָאהעג וד טסָאה סָאװ ,טינ ךיא חעטשרעפ ,תינשהו | ןמָא
 עלַא רימ ןוא ,םירוסי עכלעזַא ןוהטנָא רימ טסלָאו סָאװ ,רקיה ינב
 ןעמ זָאל ? בוט-םוי ןעטרהעטשרעפ ַא ךייַא רעביא ןעבָאה ןעלָאז
 ,ריד ןעגעקַא ןעוועג אצוי טינ ךיא בָאה יצ ,טלעוו רעד ייב ןעגערט
 טסלָאז ,ךיד ךיא טעב ,רקיה ינב ,ןכ לע ?רעטָאפ רעטסעב רעד יוו
 סָאװ ,ףעירב עכלעזַא רימ ןעביירש טינ ןוא ןייז םימי רצקמ טינ רימ
 -הָאפ וצ סָאװ טינ וד טסָאה רעהַא ןוא ,ןוצרל טינ רימ ןענעז יז
 טינ ןעטפעשעג ןייק ץיגרע ןיא ןעמ טגירק דלעג ןהָא תמחמ ,ןער
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 סיוא-ןערַאנ סָאװ ,סנַאמרעּפייפ עכלעזַא ןוא ,ןערהָאי עגיטנייה

 ןעמ לָאז סָאװ .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא םודעמוא ָאד ןענעז ,דלעג

 א ןיא עמ ןַא ןעגעוװטסעד ןופ !טנייה ןערהָאי ערעווש ?ןוהט

 -ַאו ן'פיוא יוװ ןעביילב לָאז עמ זַא ,וצרעד טינ ןעמ טמוק ,שנעמ

 עטסערג סָאד טנייה טָאה לעמעז ףסוי ר"רחומ רעגָאװש ןייד .רעס

 ךיא ,דלָאג טימ סעדורג טנעידרעפ רע זַא ,טנָאז עמ ןוא ,טפעשעג
 ןייא ךָאנ רימ ךיז טָאה ,רהָאי גיסיירד ןופ רחעמ רעיה ןיוש ץיז

 ףסוי ר"רהומ ינתח יװ ,טפעשעג ךילקילנ ַאזַא טכַאמעג טינ לָאמ

 זַא ,הרבס ַא ןיא סע ; טדָאטש ןייז ןיא טרָאד ןעמוקעב טָאה י"נ

 םהיא זָאל .- ,?בֹור דנעזיוט גיצנַאװצ רַאפ הריד ַא ךיז טפיוק רע

 טנייה .ןעצרַאה ןעצנַאג ןטימ םהיא ןיגרעפ ךיא ;ןעפלעה טָאג

 ןע'סוקרַאמ טימ ןוחט ךודיש ַא ףרַאד עמ : הרדס עיינ ַא רימ טהעג

 עיצנַאטיוװק א ןוא ןדנ לעבור דנעזיוט גיסיירד ַא םהיא ןעבעג ןוא

 ! תואצוח-הנותח ןוא השבלה טנייה .?בור דנעזיוט סכעז ַא רַאפ

 ןהעצ אמזוג אלב ךימ טסָאק ,זיוה ןיימ טכַאמעג טכערוצ בָאה ךיא

 היחת הקבר תרמ יתב ןעוועג רימ ייב זיא טנייה 1 לעבור דנעזיוט

 טזומעג רהיא ןעמ טָאה ,(!דניק ןעטלעז ַא) דניק ן'טימ טסַאג וצ

 ןעמענ סָאד ךיז לָאז ןענַאװ ןופ ! הנתמ ַא ךעלברעק ק"ת ןעקנעש
 .ךעלעדניק יד טימ ךתנוזל סירג ?סעלַא

 ."ק נ א5 ב ר ע ד נ ע ס ךיבא רימ ןופ
 -עגּפָא םייח ךיז טָאה -- {רהָאי רעוש ַא -- רהֶאי ַא ךָאנ

 ניצפופ טימ עלעטש ַא ךילדנע ןעגירקעגנ ךיז טָאה רע זיב ,טעשטומ

 -מורַא ךיז ןעמ טָאה םורַא רהָאי ַא ןיא ןוא ,טלַאהעג שדוח ַא לעבור

 רעיירטעג ַא זיא ןוא ןַאמ רעכילטנערָא ןייַא זיא םייח זַא ,טקוקעג
 רַאפרעד .,?עבור גיצפופ ךָאנ ןעווענ ףיסומ םהיא ןעמ טָאה ,שנעמ

 טפיוקרעפ ןעצנַאגניא ןעוועג זיא ןוא טעװערָאהעג רעבָא רע טָאה

 ןיא טכענ טימ געט עצנאנ טכַארברעפ טָאה ןוא לַאּפיצנירּפ םעד

 .(עלעטש ןייז ןעוועג זיא סָאד) דלַאװ

 םיצולּפ טָאה רע ןעוו ,ןעוועגנ רע זיא ענַאל רעניזָאד רעד ןיא

 םהיא טפור סָאװ ,רעטָאפ ם'נופ עמַארגעלעט-ערטסקע יד ןעטלַאהרעד
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 -ענ טינ טָאה םייח ,רעדניק יד טימ ןעמוק דימו ףכית לָאז רע ,סױרַא

 ,ץורית ַא זיא סע רָאנ ;גָאט ייווצ ףיוא וליפַא דלַאװ םעד ןעפרַאװ טנָאק

 ל ןעמוק לָאז עמ ,טפור ןוא ףַאלש ךילרהעפעג זיא רעטָאפ רעד זַא

 ,ןײרַא טעניבַאק ןיא רעטָאפ םוצ ןעמוקעגניירַא זיא םייח זַא
 ןעניוא ס'רעדנעס ףיוא ןוא ,זלַאה ן'פיוא ןעלַאפעג םהיא רע זיא
 ,רונש יד ךיז וצ ןעפורעגוצ טָאה רע .ןערערט ןעזיוועב ךיז ןעבָאה
 עקניל יד ןעניוצענסיוא טָאה ןוא "?וד טסכַאמ סָאוװ. טגערפעג
 ןעקנַארק םעד ןעבעג שוק ַא ןעלָאז ייז זַא ,ךעלקינייא ייווצ יד דנַאה
 -עג ןוא לעקעב ןיא ןָאהטעג ּפינק ַא ייז רע טָאה רַאפרעד ; ןעדייז
 -רעפ סיורנ טימ ןענעז רעדניק יד .,ןעלעיּפש ךיז ןהעג ייז ןעסייה
 םעד ןעטכַארטעב לייוורעד ןוא ןעלעיּפש ךיז ןעפַאלעגסױרַא ןעגינעג

 ייז טָאה ןעטנוא ,ןעטרָאג םענעש ן'טימ ףיוה ןעסיורג ס'נעדייז
 -עג ךיז טָאה ןוא ןעדַאלעמרַאמ וצ טקנעשעג ,ןעמונעגרעביא עקיורפ
 ייז ןענעז לעיפיוו ? ייז ןעמ טפור יוװ : ייז ייב ןעגערפסיוא ןעמונ

 יד טוהט סָאװ ? םייה רעד ןיא רעטָאפ רעייז טוהט סָאװ ?טלַא

 ?ערייז רעד יוװ ,בוטש עסיורג ַאזַא ךיוא ייז ןעבָאה יצ ?רעטומ
 טָאה ,ינַאפ ,ערעטלע יד ?ןעביירש ,ןענעייל ןיוש ייז ןענַאק יצ
 ,עטקורדעג רָאנ טינ ןענעייל ךיג ןיוש ןָאק יז זַא ,טנָאזעג םהיא

 ךלַאב יז טליופעג טינ ךיז טָאה עקיורפ .,ךיוא ענעבירשעג וליפַא
 -יטש א טּפַאחעגסױרַא טָאה רע .ןערינעמַאזקעּפָא טרָא ן'פיוא

 -נָא ?עטפיטש ַא טימ טָאה ןוא ינעשעק רעד ןופ רעיּפַאּפ לעק
 -ענסיוא ןעבָאה רעדניק יד ."רעקָאקרעקיורפנַאמ, : טעּפַארַאצעג
 ןעטרָאנ ןיא קעװַא שטיווק ַא טימ ןענעז ןוא רעטכעלעג ַא ןעסָאש
 רעטמסהירעג רעזנוא "!!רעקַאקרעקיױרפנַאמ , :גידנעיירש ,ןיירַא
 -עג רע טָאה ןָא טונימ רענעי ןופ ןוא ,טרעהעג סָאד טָאה עקיורפ
 טימ רעדניק ייווצ עגיזָאד יד ףיוא ןעצרַאה ןיא האנש ַא ןעגָארט
 | .ןעמַאזוצ ןערעטלע ערעייז

 -רַאמ וצ ןעגנַאגעגנײרַא העש ייווצ טימ רעטעּפש זיא םייח
 ענייז עלַא ןעזיוועב םהיא טָאה רענעי ואוו ,טעניבַאק ןיא ןע'סוק
 .ןעטייקגיניילק עטסדנימ יד זיב קעהטָאילביב רעד ןופ ךעלקיטנַא
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 ן'טימ ךילקילג ױזַא ,ןעדעירפוצ ױזַא ןעוועג זיא דלעה רעגנוי רעזנוא

 ,ןהעזעג טשינ םהיא טימ גנַאל ױזַא ןיוש ךיז טָאה רע סָאװ ,טסַאג

 .םהיא סע טחעג יו ,ןע'מייח ןעגערפ וצ ןעסענרעפ רָאג טָאה רע זַא

 עדער ןייק ךיז ןופ טכַאמעג טינ ךיוא טייז ןייז ןופ טָאה םייח ןוא

 "עג טָאה רעדורב רערעגנוי ןייז סָאװ ,טייצ עצנַאג יד טָאה ןוא

 ןיא ינָאס ?ינָאס ןוא .טגָאזעג טינ טרָאװ גיצנייא ןייק ,טלעּפַאלּפ

 -רעליטש ךיז ןעבָאה ןוא עלעקניוו ַא ןיאי ן'היח-םירמ טימ ןעסעזעג

 -יוטלוה יד ןעטסנעיד יד ןופ : ןעכַאז עשימייה ןופ טסעומשעג דייה

 ךַאז עדעי טסָאק סע יװ ,ךעל'מישובלמ עשרעדניק יד ןופ ,סעק

 זַא ,סעקשטַאק ,זנענ ,רענהיה ןופ ןוא ?לכב תורקי םעד ןופ ,דלָאג

 { ןעטליגּפָא ךיז ןעמ טסייה ,וצ ךיז טרהיר עמ סָאװ וצ

 טָאה -- רעייא ןעננערב ןעסייהעגנ ריפ ךיא בָאה טלעמונַא --

 -- טמַאלפעג עדייב ןעבָאה ייז ןוא רונש רעד טלהעצרעד היח-םירמ

 חסּפ ברע ןעדייס ; סעקיּפָאק גיצעבעיז חקס ַא ןיוש זיא רימ ייב

 ,רהעמ טשינ רעבָא -- ףניפ טימ לעברעק ַא ,לעברעק ַא ךיא ?הָאצ
 "נערב ןעסייהעג ךיז ךיא בָאה קָאש ףניפ .,.רעייא יד ּפָא-להעצ ךיא

 ,טנופ ןהעצ ןופ טרָאט ַא ןעקַאבּפָא טלָאװעג בָאה ךיא תמחמ ,ןעג

 טימ עפַאש עלופ ַא ןעקַאבעגנָא ךיא בָאה ךָאוו ענעי ןליפַא שטָאה

 ; ןערָאװעג ןעדנואוושראפ געט יירד ןיא זיא סע ןוא ,ךאקעלרעקוצ

 ןיא רימ ייב :טינ ךיא ןָאק -- ענידיא רעד ףיוא ןענָאז לָאז ךיא

 |ַאש ...רהָאי ַאזַא ןעבָאה לָאז ךיא ,ענידיא עכילרהע ןייֵא טנייה
 יז ,ןערהָאי סכעז רַאפ ןעוועג רימ ייב זיא יז ,ןענעק יז טספרַאד וד

 ...עטַאלז טסייה

 ?ךייַא ייב זיא עטַאלז ,רענעיווש ?עטַאלז { יוא ---

 -עיוו ןוא ןַאמ ן'טימ טנ'עג ןיוש ךיז טָאה יז !עטַאלז ,ָאי --

 .טַאהעג הנותח לָאמ ַא רעד

 ?רעגעיווש ,ןעמונעג יז טָאה ןעמעוו --

 לָאז רהֶאי אזַא !ןעמונעג טָאה עטַאלז ןעמעוו ךיא סייוו --

 טשרמולכ זיא רע .ףרואווסיוא ןייַא ,ןַאטַאלרַאש ַא סיּפע ! ןעבָאה רע

 ...ןלזמ-םילש רעסָאנרוק ַא ,רעדיינש א
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 ?רענעיווש ,ףערט ךיא ָאיֵא ? ס'חרוּפצ יכדרמ רשפא --

 ?ינָאס ,וד טסייוו ןענַאװ ןופ ,ָאי --

 ?ךאבענ טנעיד יז ? הרוּפצ טנייה זיא ואוו ןוא --

 !ןעברָאטשעג ננַאל ןיוש }!יאדוװַא ?ָאי --

 -עיווש ,רהיא טדער סָאװ 1 ? ןעברָאטשעג זיא הרוּפצ {יוא --

 ..11}יַאײַאײַא }1 ?רעג

 -רעפ ןעטלָאװ ןעמַאד עטרהעעג יד ןיהואוו ,טסייוו טָאג ןוא

 לָאמַא ךיז ןעטלָאװ ייז יצ ןוא ,סעומש ןעגנַאל רעייז ןיא ןעכארק

 -נירּפש ,ױזַא ןעטלָאװ ייז יצ ,רעייא קָאש ףניפ יד וצ טרהעקעגמוא

 -- ,ןײרַא רעדנעל עטייוו יד ןיא ,טעה-טעה ןערהָאפרעפ טינ ,גידנעג

 עיינ א ןעגָאזנָא ןוא ןהעגניירַא םיצולּפ ןעוועג טינ לָאז עקיורפ ןעוו

 ן'טימ ןוא םַאדַאמ רעד טימ ל?לעמעז ּפיסֶא ררעה רעד זַא ,הרושב

 .ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ןענעז ,ענידיא רעטלַא ןייַא סיּפע ךָאנ טימ ,דניק

 עטצעשעגכַאה ערעזנוא סָאװ ,ךיז ןערעדנואוו רעזעל עניימ

 / ץפיוא טעמכ טגיל רעטלַא רעד ןעוו ,טייצ ַאזַא ןיא ןעבָאה ןעמַאד

 ,ןעסעומש וצ ףיוא ךַאז רעדנַא ןייק ןענופעג טשינ ,טעב-ןעטדיוט

 סָאװ טינ טָאה רהיא {טַאש .,,.? המודכו רענהיה טימ רעייא רָאנ

 ַאזַא ןיא ןעלאפעגניירַא ןערהענמוא ןענעז ייז : ךיז ןערעדנואוו וצ

 ןעמוק סע סָאװ ,טייקשי'תיבה-לעב חכמ סעומש ןעטנַאסערעטניא

 עבעבוק יא ,עקשערטעּפ יא ,רעייא יא ,רענהיה יא םעד ןיא ןיירַא
 ןעהעזעג ןייֵלַא טָאה ךוב ןעגיזָאד ם'נופ רבחמ רעד .ץירקַאל טימ

 טיירגעגוצ ךיז טָאה עמַאד עלַאיצניװַארּפ א יו ,ןעגיוא ענייז םימ

 טעליב א וליפַא ;ןייז וצ רהעק סע יװ ,ןייפ ,ןעש ,רעטַאעהט ןיא

 טימ לעבור יירד רַאפ סעלסערק הייר רעטשרע רעד ןיא ןעמונעג
 טהעזרעד ,גידנעהעג ,געוו ןעטימ ןיא ,םיצולּפ .סעקיּפָאק גיצפופ

 ןוא ?עיניש ן'רעטנוא ןהָאה ןעסייוו ַא טנָארט טַאדלָאס ַא יו ,יז

 םַאדַאמ רעד ,ןעטייז עֶלַא ףיוא םורַא טונימ עלַא סיּפע ךיז טקוק

 סע ,טאדלָאס םעד ןוהט גערפ ַא ןיירַא ּפָאק ןיא ןעלַאפעגנייַא זיא

 : סעװָאטַאק ףיוא ןייז ןָאק

 ?ַאחוטעיּפ ַאז עיבעט ָאטשט --
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 ! ס'מָארבערעפ קעיעּפָאק טַאיּפ טַאצדַאוװד --

 -םעלעג ףיוא עמאד יד םהיא טָאה -- { טַאצדַאוװד ימזָאװ --

 ןוא על'עגר ַא ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג רעט
 .ןהָאה ן'פיוא קוק ַא טּפַאחעג לייוורעד טָאה

 טרעפטנעעג ןוי רעד רהיא טָאה -- 1 ס'ךענעיד עטילַאשזַאּפ -- = |
 ךיז טָאה ןוא טכַארטעג טינ גנַאל טָאה עמַאד יד .תמא ןייַא ףיוא

 .ןהָאה ן'טימ ןוא טַאדלָאס ן'טימ םייהַא קירוצ טעווערעקרעפ

 ןיימ ךרוד ןָאהטעג קוק ַא בָאה ךיא זַא ,טקַא ןעטירד םוצ טשרע

 זיא ןהָאה ם'נופ עמַאד ןיימ יוװ ,ןעהעזרעד ךיא בָאה ,ףױרַא לקָאניב

 ייוװַצ רהיא טָאה םינּפ סָאד ןוא ןירַא רעטַאעהט ןיא ןעמוקעגניירַא

 | ,רעהירפ יװ ,טניישעג לעיפ ױזַא לָאמ

 זַא ,טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,רעטַאעהט ןופ םייהַא ןעמוקעג

 ףיוא ןהָאה ןעסייו א ףרַאד עמ ןוא רוּפכ-םוי ברע זיא ןעגרָאמ

 ...תורּפכ

 טסָאה וד -- .טכַארטעג ךיז ךיא בָאה -- } ןַאמ רעכילקילג,

 ..'}טלעוו רעד ףיוא בייוו עטסעיירטעג סָאד

 .לעטיּפַאק עטסכעז סָאד

 .תושורי ענייז םימ ?5עמעז טיסא ןוא ,ןעצרוק ןיא עטכישענ רהיא ,אקעווער

 זיא ,ןירַא בוטש ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ?לעמעז עילימַאפ יד זַא
 רעד ןוא עמַאמפיטש רעד ןעלַאפעגפיורַא ?עמעז ַאקעווער םַאדַאמ יד
 םעד טימ יז זיא ייז ןופ ןוא ,רעטרעוו ןהָא זלַאה ן'פיוא ןירעגעווש
 ןיא רעטָאפ ןעקנַארק םוצ ןעגיױלפעגקעװַא ןעמעלַא טימ ןוהטנָא
 רעד טימ ,רעדניק יד טימ רערהיא ןַאמ רעד ןוא ,ןיירַא טעניבַאק
 סָאװ רַאפ .ָאד ןעבילבעג ןענעז ןירעגעווש רעד טימ ןוא רענעיווש
 -רקבמ דלַאב ןעגנַאגעגניירַא טינ ךיוא זיא לעמעז ּפיסֶא ררעה רעד
 ןוא ;ןערעװ רהָאוװעג ךיג רימ ןעלעוו -- רהעווש םעד ןייז הלוח
 טייהנעגעלעג רעניזָאד רעד טימ ןעצונעב ךיז רימ ןעלעוו לייוורעד
 ,לעמעז ררעה םעד טימ ךיז ןענעקעב וצ
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 ןפוא םושב ןָאק עמ ןוא ,רהָאי גיצנַאוצ ןוא טכַא טְלַא זיא רע
 לייוו ,ןַאמרעננוי רעסואימ א יצ ,רענעש ַא רע זיא יצ ,ןעסיוו טינ

 רָאה יד ,ןעלירב ענערילָאקשַא טימ טלעטשרעפ ןענעז ןעניוא יד

 טעדַאמָאּפעגנָא ,טברַאפעגּפָא ןענעז דרָאב רעטריזַארעג רעד טימ

 -מעה ןופ רענלָאק רעד .טַאמָארַא ןעכילקערש ַא ךיז ןופ ןעזָאל ןוא

 - ןייק ךיז ןָאק לעמעז ררעה רעד זַא ,טעלַאמכָארקעגנָא ױזַא זיא לעד
 ןעצנַאג ןטימ ןעהערד ךיז ןומ ןוא ּפָאק ןטימ ןוהט טינ רהיר

 ןעסייוו-רָאלק ןייז ףיוא ,טלַאטש ןעגנַאל ,םעניד ןייז ןופ סוּפרָאק

 ףיוא ןוא ,ןענַאילַאדעמ טימ ךעלעטייק עכילטע ןעננעה ?יוזמאק

 ןעסיורג ַא טימ ךעלרעגניפ ענעדעישרעפ רעיפ -- רענניפ יירד

 זַא ,לוק ַאזַא ףיוא םהיא ייב ןעּפירקס ?עוויטש יד ןוא ,טענגיס

 ּפיסָא ןױשרַאּפ רענעטלעז רעזנוא .בוטש יד ןעטערטּפָא ףראד עמ

 טימ טדער רע ןעוו וליפַא ןוא ,טרָא ןייֵא ףיוא ןייֵא טינ טציז

 ןוא קירוצ ןוא ןיהַא ןענַאּפשמורַא בעיל ךיוא רע טָאה ,ןעצימע

 גידנעטלאה ,?עוויטש עגידנעיירש יד ןופ סעקפירקס יד ןעשטעווק

 -עב ןעסעגרעפ טינ רעיש ןעבָאה ריס .,סינעשעק יד ןיא דנעה יד

 -ליג א טקעטש םהיא ייב ךוטזלַאה ןערעייט םעד ןיא זַא ,ןעקרעמ

 -ענּפָא ענעש רהעז טימ ,ריזח א ןופ לעּפעק ַא טימ עקליּפש ענעד

 ןופ רעגניפ םעניילק ן'פיוא ןוא ,ךעלרעהיוא עש'ריזח עטיײברַא

 ,לענַאנ רעננַאל ץנַאנ ,רעגנַאל ַא םהיא ייב זיא דנַאה רעקניל רעד

 -- ?ַאנװָאמַארבַא איפַאס ,סיּפע רהיא טכַאמ עשז סָאװ --

 טָאה ןוא ןירענעווש רעטרהעעג ןייז וצ טדנעוועג ּפיסִא ךיז טָאה

 יד טימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא היח-םירמ ;רהחיא וצ טצעזענוצ ךיז

 ךיז רימ ןעבָאה טייצ עגנַאל ַא ןיוש -- .ןיירַא לַאז ןיא רעדניק

 | !ןעהעזעג טינ

 -עב ,טרעפטנעעג ינָאס טָאה -- ,שטיוועיעסיַאמ ּפיסָא ,ָאי --

 ךס ַא !גנַאל ץנַאג ןיוש -- ,רעגָאװש ןעטצעשעג םעד גידנעטכַארט

 ןעבָאה תורצ גונעג .טייצ רענעי ןופ ןעפָאלעגּפָא ןענעז ןערעסַאװ

 -עג ערעייַא ןיא ךייַא סיּפע סָאד טהעגנ יו ! ןענַארטעגרעביא רימ

 קילנ סָאד זַא ,ןעבירשעגנ לָאמַא זנוא טָאה רהעווש רעד ? זעטפעש
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 טנָאז עמ ? טנייה ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא .ךָאנ טושּפ ךייַא טגָאי

 ױזַא ,טלעדנַאהַאב ןעש טינ ךייַא ןעבָאה םיפתוש ערעײַא זַא ,סיּפע

 ...ןאמרעפייפ רעדרעמ רעסיוועג רעד ..,זנוא יו

 טרעפטנעעג ּפיסָא רהיא טָאה -- !אנווָאמַארבַא איפַאס ,ָא --

 ,רעטהירבעגּפָא ןייַא יו ,לעקנעב ם'נופ טּפַאחעגפיױא ךיז טָאה ןוא

 גידנעּפירקס ,בוטש רעד רעביא ןענַאּפשמורַא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא

 רַאפ סָאװ ,טינ רָאנ טסייוו רחיא ,ַא -- ,לעוויטש ערעייט יד טימ

 -ענ ךימ ןעבָאה ייז !טלעװ רעד ףיוא ָאד זיא סע רעלדניווש ַא

 -יוט טרעדנוה ףיוא ,רעדנעזיוט ףיוא ןעכַאס ךילקילגמוא טלָאװ

 בָאה ךיא רָאנ !ָאװַאלס עיַאנטטסעשט !ןענָאילימ ףיוא ,רעדנעז

 ןעוועג ליצמ בָאה ןוא טנעה ערעייז ןופ טהערדעגסיוא שֵאקַאי ךיז

 טלעטשעגוצ ךיז טָאה טפעשעג סָאד םגנה ןוא .לָאטיּפַאק ןעסיורג ַא

 לעוו ןוא טינ ךיא ףָאלש ןעגעווטסעד ןופ ,טייצ רעניילק ַא ףיוא
 סגיטנייה זַא ןעכער ךיא .סניימ ןערהיפסיוא ףליה ס'טָאג טימ

 ייב ןעבָאה םיפתוש עניימ סָאװ ,סָאד ןערהעקמוא רימ לָאז רהָאי

 בָאה ךיא סָאװ ,זיוה סָאד רימ ייב טָאה ץוח ַא ...ןעמונעגוצ רימ

 ןעטרָאג רעד ...לעבור דנעזיוט ניצפומ עטוג ןעמונעגוצ ,טפיוקעג

 רימ ייב טמענ רענטרעגנ רעד ...טלעג עסַאק ַא ךימ טסָאק ןיילַא

 יד טימ שזאּפיקע רעד זיא ואוו טנייה .רהָאי ַא ךעלברעק ק"ת
 רחָאי ַא ּפִא טסָאק ךימ סָאו ? תואצוה עניטייז זיא ואוו ? דרעמ

 ...? סייוו ךיא ,ךיז ןעמ טלָאװ ,עדמערפ ןוא םיבורק ןעטלַאהרעטנוא

 | ! ָאװָאלס עיַָאנטטסעשט

 םהיא טָאה -- ? ךיוא טנייה רהיא טלעיּפש ןעטרָאק ןיא ,ונ --

 .ןעַפיל יד ףיוא עלעכיימש סיז ַא טימ טנערפעג ינָאס

 -עג ַא טימ טרעפטנעענ ּפיסִא רהיא טָאה -- { םולשו סח --

 ףךימ זָאל -- .טסיזמוא טנידעלעב עמ ןעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןופ ?חיפ

 רעננַאפ א ןיא ,טייצ רעהיירפ ַא ןיא לָאמַא ןעדייס {ןעטיה טָאג

 לָאמא ךיז ןעמ טצעז ,ןוהט וצ סָאװ ָאטינ זיא עס זַא ,טכַאנ-רעטניוו

 ךיא זַא ,ןעקנעדעג רהיא טפרַאד ,סָאד יא ."לעשיט םענירנ, םוצ

 ,גירנעטש ןיוועג ךיא ,טרהעקרַאֿפ ;טינ לָאמ ןייק לעיּפשרַאפ
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 טָאה ןוא טלעטשעגוצ ּפיסָא ךיז טָאה ָאד) !ָאװָאלס עיאנטסעשט

 גנַאל טינ ָאד טָא ,(ןהייצ עצרַאװש ענייז ןעזיוועב ,טכַאלעצ ךיז

 ןיא ןַאמנעגנוי ַא טימ טנעקעב ךיז ךיא בָאה ,סעדַא ןופ ןערהָאפעג

 ךיא נָאז ?ןיב ךיא רעוו ,ךימ טגערפ רע .סַאלק רעטשרע ןָאגַאװ

 !ךייַא ךָאד ךיא ןעק ?ױזַא : רימ רע טגָאז ,רעד ןוא רעד :םהיא

 רעטָאפ ןיימ :רימ רע טרעפטנע ?םורַא יו :םהיא ךיא גערפ

 -יוט טרעדנוה ףיוא ץייוו טלעדנַאהעג ןערהָאיַארַאפ ךייַא ייב טָאה

 .םהיא ךיא גערפ -- ?רעטָאפ רעיא זיא עשז רעוו .לעבור דנעז

 רימ ,רעהַא -- ןיהַא ,רוציקב .ןעמָאנ ןייז ןעפורעגנָא רע טָאה

 -רעדינַא רימ רע טָאה וועיק זיב ןוא ,ןעלעיּפש טצעזעג ךיז ןעכָאה

 ,טנַאװ יד יוװ טדיוט ןעוועג זיא ןוא לעבור דנעזיוט ןהעצפופ טנעלעג

 ,רעגיצפופ ַא תואצוה ףיוא ןעהייל טזומעג ךָאנ םהיא בָאה ךיא ןוא

 4! ָאװָאלס עיַאנטסעשט ! ַאחדַאח-ַאח

 קירוצ ןעמוקעגנירַא ַאקעוװער זיא רעטרעוו עטצעל יד ייב

 "וק טּפַאחעגמורַא רעטייוו ךיז טָאה ןוא טעניבַאק ס'רעטָאפ ם'נופ

 סָאװ ,רעטסעווש עיירטעג ייווצ יוװ ,גנַאלדגנַאל ץינָאס טימ ןעש

 טָאג רעטוג רעד ןוא ,ןהעזעג טינ רהָאי ןהעצ ןופ ןיוש ךיז ןעבָאה

 גירנעשוק ,ןוא ןהעז רעדעיוװ ךיז ןענָאק ייז זַא ,טשנעבעג ייז טָאה

 ןיא !{ךַא ...רעצרעה ערעייז ןעסיגסיוא ייז ןענָאק ,גידנעזלַאה ןוא

 רָאג ןעמַאד עטרהעעג ייווצ ערעזנוא ןעבָאה טנעמָאמ ןעגיזָאד םעד

 ךיז ייז ןעבָאה ,טסעק ףיוא ןעוועג ןענעז ייז תעשב זַא ,ןעסעגרעפ

 -רעד זגורב רהָאי ץנַאג ַא ןעוועג ןענעז ןוא ,ץעק יד יוװ ,ןעסירעג

 רהיא ייב טָאה יז זַא ,ן'ינָאס ףיוא טגָאזעג טָאה אקעווער סָאװ ,רַאפ

 ןעפרָאװעגסיױא רהיא טָאה ינָאס ןוא ,לעכיטזָאנ ַא טע'בנג'עגקעווַא
 רעד ןיא זַא ,ןייז רהעז ןָאק סע ."קינשזָאיטרַאק, םעד ןַאמ םעד
 ,ןעוועג לחומ ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ ךיז ייז ןעבָאה טונימ רעגיזָאד
 -לעזַא ןוא ,טנָאיעג ,טלעריזעג ,טגעירקעג לָאמַא ךיז ןעבָאה ייז סָאװ
 ןוא ַאקעווער ,ןעמַאד עטצעשעגנ ערעזנוא יוװ ,דניירפ עטוג ייווצ עכ

 םינ רָאנ טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא ןענעז ,טונימ רעד ןיא ,ינָאס

 "ענ ןעבָאה ייז סָאװ ,ץלַא ןעּפַאח וצ ןעוועג רעווש זיא סע .ןעוועג
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 ןעבָאה ןוא ,טעשטעבעשטשעג ייז ןעבָאה ,ךעלעניופ יד יו ; טדער

 עכלעזַא רערעדנַא רעד רַאפ ענייא טביולנרעפ ןוא "טקעלּפטנַא,
 סיוועג סָאד ייז ןעטלָאװ ןענַאמ עיירטעג ערעייז רַאפ סָאװ ,ןעכַאז

 סנעטייוו רעד ןופ ןעציז וצ גונעת ַא רָאנ זיא עס !טעיורטעג םינ

 -םיוא ,עיצַארג ,טייהנעש ואוו ,עניטרַאק רענעש ַאזַא ףיוא ןעקוק ןוא

 ,םענייאניא ןעסָאנענפיונעצ ןערעוו טייקנידלושמוא ןוא טייקגיטכיר

 ...םענייאניא האנק טימ ןוא ןעגינעגרעפ טימ ףיורעד טקוק רחיא ןוא

 ,ןענַאטשענפיוא ַאקעווער זיא םורַא העש עבלַאה ַא ןיא טשרע

 טנָאזעג םהיא טָאה ןוא טייז א ףיוא ןע'ּפיסָא ןעפורענקעװַא טָאה

 : רעהיוא ן'פיוא

 ,גנוצ טלַאה העז ךָאנ ;ּפיסָא ,ןעטַאט םוצ ןיירַא רָאנ העג --

 ךיד רע טעוװ רעמָאט {רימ ביולנ -- ,ןיוש ךיד ןעק רע םורָאװ

 הטרח ןייק טסלָאז ידכב ,לָאמ סניטנייה ּפָא םהיא גייווש ,ןעלדיז
 !עשז קנעדענ .ןעבָאה טינ

 םהיא טָאה אקעווער ןוא ,טכַאלעצ טשרמולכ ךיז טָאה ּפיסָא

 :לוק ַא ףיוא טנָאזעג

 ןוא -- { ןחהעז ריד טימ ךיז ליוו ַאשַאּפַאּפ רעד ,ּפיסִא ,העג --

 -יטש יד טימ גידנעּפירקס ןוא ּפָאק םענעסיררעפ ַא טימ טָאה ּפיסָא

 ,רעטייוו טנַאּפשעגקעװַא לעוװ

 -ַאה ייז סָאװ ןוא ןעמונעגוצ םהיא טָאה קנַאלב רעדנעס ױזַא יו
 טייצ עצנַאג יד זיא סָאװ ,עקיורפ ןייא רָאנ טסייוו -- טדערעג ןעב

 סעומש םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ריט רעד רעטניה ןענַאטשעג

 -עז ּפיסֶא םעדייא ןעטרהעעג ןייז טימ רהעווש ןעטצעשעג םעד ןופ
 .לעמ

 ןעשלַאפ םעד ףיוא סעכ ןיא טסיזמוא ןענעז רעזעל ערעזנוא
 -יצנירּפ יד סָאװ ,ךיז ןערעהרעטנוא וצ הזעה ַא טָאה סָאװ ,תרשמ

 ןעדנעלע םעד ןייז ?חומ טפרַאד רהיא ,ךיז ןעשיווצ ןעדער ןעלַאּפ

 -מוא, ןייֵא ,שנעמ רעטפיוקרעפ א יו רהעמ טינ זיא סָאװ ,תרשמ

 -עג טָאה םהיא -- :ןענלָאפ ןעדעי זומ סָאװ ,"טכענק רעכילקילג

 לָאז רע ,ַאנװָאמַארבַא ַאיפָאס עמַאד עטסעטרהעעג רעזנוא טקיש"
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 רע טעוװ רַאפרעד ןוא ,טרָאד ןעדער ייז טָאװ ,ןערעהרעטנוא ךיז
 ...טכירעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה רע לעיפיוו ןיירַא די ןיא ןעמוקעב

 ס'עקיורפ) עקמוילב ןיוש טָאה העש עכילטע טימ רעטעּפש
 טלעריזעג דייהרעקנַארק טָאה רעדנעס בר זַא ,טסואוועג ךיוא (הלכ
 טרָאװ ערעדנַא סָאד םהיא טָאה ּפיסָא ןוא ,דנוה ַא יו ,םעדייא םעד
 טימ םלוג ַא יוװ ,ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד זיא ןוא טרעפטנעעג טיג
 -יורפ טָאה ןעכַאז עטנַאסערעטניא ךס ַא ךָאנ ןוא ,ןעגיוא ענרעזעלג
 רעקיטש טימ גידנעסייברעפ ,הלכ רעטבעילעג ןייז טלהעצרעד עק
 .ןעכַאז עטוג ךָאנ טימ ןוא סינ טימ ,ינעשעק רעד ןופ טרָאט

 ןייק טָאה ּפיסֶא רעזנוא זַא ,ןעניימ טינ רעועל עניימ ןעזָאל
 ףיוא טָאה רע רעדָא ,קירוצ רהעווש םעד ןערעפטנע טָאהעג טינ לבש
 -רעפ טנַאקעג טָאה ּפיסֶא !אל רָאנ רעבָא } דובכ טגעלעג םהיא
 ןיא דובכ ןעבענּפָא ןעגעוו ןוא ,לָאמ ַא טימ ןעשנעמ ןהעצ ןעדער
 -עזעג זיא ּפיסָא ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא עס םורָאװ .קפס ַא ךיוא
 ,טָאה ,דלעג ךס ַא טַאהעג טָאה ןוא טסעק ףיוא רהעווש ם'ייב ןעס
 ,טסעומש רעוו ןוא ,דובכ ןעבעגעגּפָא םהיא רהעווש רעד ,טרהעקרעפ
 טָאה רעדנעס ןוא ,טסעק ןופ ּפָארַא ןענעז ן'ַאקעוװער םימ ּפיסָא זַא
 -עג עכילקילג ,עסיורג עכלעזַא טכַאמ םעדייא ןייז זַא ,טרעהרעד
 ; ןפוא ןערעדנַא ןייַא ףיוא רַאנ ןעדעירפוצ ןעוועג רע זיא ,ןעטפעש
 ץאקעווער ןעקנעש ןוא ףעירב עטפָא ץנַאג ןעקיש ייז טגעלפ רע
 ןַא ,טגָאזעג רע טָאה ןע'ּפיסָא ףיוא ןוא ,הנתמ עטסנעש יד לָאמַא
 א ןופ םינּפ ַא טָאה רע זַא ,ריבג רעסיורג ַא ןייז וצ טסַאּפ םהיא
 ."קישטשנָאילימ,

 "ונעג רהיא וצ ךיז טָאה ּפיסָא סָאוו ,עיצַאלוקעּפש עטשרע יד
 -עג רָארג טָאה סע ןעוו ,טיורב ןופ לעדנַאה רעד ןעוועג זיא ,ןעמ
 -ַאז רָאנ ;דלעג ךס ַא טנעידרעפ ,ךילנהעוועג ,רע טָאה -- ,ןעטלָאג
 רע ןיא ױזַא ןוא ,לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ טביולרע ךיז רע טָאה ןעג
 ןופ רחסמ רעד ,ןעגיוא יד ןיא ןעדעי ייב ןעראװעג ןעסכאוועגסיוא
 ןוא טמַאלפעג רהעמ ךָאנ טָאה ּפיסָא ןוא ,טמַאלפענ טָאה טיורב
 ןוא רהָאי ַא ףיוא ץייוו טרָאּפסנַארט ןעשביה ַא טפיוקעגנייַא טָאה
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 טינ ךיז ייב זיא ּפיסָא רָאנ ,ןעלַאפעג זיא ץייוו ;רהֶאֹי ייווצ ףיוא
 סרעלכייּפש יד ןיא טיורב סָאד ןעטָאשענּפָא טָאה רע : ןעלַאפעג
 - ,ןערָאװעג הרּפכ זיא בלַאה זיב ,גנַאל ױזַא ןעטלַאהעג סָאד טָאה ןוא
 בלַאה רַאפ ןעפיוקרעפ טזומעג ךַאבענ רע טָאה בלַאה ערעדנַא יד ןוא
 טָאה ,השעמ ַאזַא ןופ ןערָאװעג רהָאוװעג זיא רעדנעס זַא .דלעג
 זַא ,ךעלטרעווכעטש טימ לופ ,לעווירב ַא ןעבירשעגניירַא םהיא רע
 עמ ,טייצ א ןעפערט ןענָאק ףראד עמ :ןעמ טלעדנַאה ױזַא טינ
 טָאה ּפיסֶא .טייוו ןעכירק ןעזָאל טינ ףרַאד עמ ,טיהעג ןייז ףרַאד
 ,טלעדנַאה ,ּפיסָא ,רע יו ,ןעלדנַאה ױזַא זַא ,טרעפטנעענּפָא םהיא
 ןייז יו ,שנעמ ַאזַא זַא ,םהיא טרעדנואוו עס ןוא ,טינ רענייק ןָאק
 טנערהעל ,ץייוו דוּפ ןייק טקוקעגנָא טינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,רהעווש
 טָאה רעפטנע ןעגיזָאד םעד ...ןעלדנַאה וצ ױזַא יו ,ןע'ּפיסֶא ,םחיא
 רע זיב ,טייצ עניילק ַא זנורב ןעוועג זיא ןוא ןעסירעצ רעדנעס
 / םי'ּפיסֶא זַא ן'ַאקעװער ןופ שעּפעד ַא ןעוועג לבקמ םיצולּפ טָאה
 / =ירשעגּפָא םהיא טָאה ןוא ןעברָאטשענ זיא ,הנמלא עכייר ַא ,עבַאב
 "נומעגפיוא ןיא רעדנעס .ל?עבור דנעזיוט גיצכעז טרעדנוה ןעב
 -ניק יד וצ ףעירב ןימ ַאזַא טקישעגקעװַא טָאה ןוא ןערָאװעג טרעט
 : רעד

 5ֿפוהמו רקיה ?יכשמה םכחה םסרופמה ריבנה ינתח דובכל,
 ,לעמעז רעה י"נ ףסוי ר"רהומ

 הרקיה תלכשמה המכחה תמסרופמה הריבגה יתב דובכלו
 בָאה שפנ-תמגע לעיפ טיס .ב"בכע 'יחתש הקבר תרמ חללוהמה
 -צרעה רימ טוהט עס ןוא ,עמַארנעלעט רעיא טנעיילעגרעביא ךיא
 "תנתוחמ עטצעשעגכיוה ןיימ ,עבאב עטמהירעג ןייד סָאװ ,דייל ךיל
 רָאנ !ה"בצנת .ןעגנַאגעג טלעוװ רעד ןופ גנוי רָאג ךָאנ זיא ,עט
 אמתסמ ,ןערעיורט ןוא ןענייוו ןייז טימ ןעפלעה שנעמ ַא ןָאק סָאװ
 טינ ןיוש וד טסעװ עבַאב עהיירטעג ןייד ןוא ,ױזַא טָאג טסייה
 רהיא ןוא ,ןדעדנ ןעניטכיל ַא ןעבָאה יז זָאל ;ןעכַאמ גידעבעל
 ,טלעוו רעד ףיוא ןעבעל ךָאנ טפרַאד ןוא רעדניק עגנוי ךָאנ טנעז
 -רעפ ןוא ןעצרַאה םוצ טינ ךיז טמענ ,הרקיה יתבו רקיה ינתח ,ןכל
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 רעצ ןייק ןופ דהעמ ןיוש ןעלָאז רימ ,ןעבענ טָאג זָאל ןוא ,טסעג

 טינ ןעלָאז ערעגנוי ןייק ןוא ,?ארשי 292 םעד טימ ןעסיוו טינ

 תעל לָאז דלעג סָאד זַא ,רעדניק ,זיא העד ןיימ ! ןמָא -- ןעברַאטש

 -מורַא ךיז טעוו רהיא ,ןעפלעה טעוװ טָאג זיב ,קנַאב ןיא ןעניל התע

 ךיא .טפעשעג טכער ַא סיּפע ןעכַאמ ךייא ךיז טעװ עס ןוא ןעקוק

 ןעגָארט ךייַא ףרַאד לַאטיּפַאק ַאזַא ןופ טנעצירּפ סָאד זַא ,ןעכער

 -טרעייַא ןופ ךיוא עווערָאה ךיא זַא ,טסייוו רהיא טרמבו ,ןעבעל םוצ

 ַא ןוא ,ןעמענטימ טינ ןיירַא רבק ןיא דלעג ןיימ ?עװ ןוא ןעגעוו

 ,ךילקילג לעיפ ןוא דנוזעג ךייַא טביילב ...גיבייא טינ טבעל שנעמ'

 ןהוז ןיימ ןופ יו ,תחנ ןערעסערג ַא ךייַא ןופ ןעבָאה לָאז ךיא ןוא

 רעייַא טסירג ..,ןעגלָאפ טלָאװעג טינ ךימ טָאה סָאװ ,ךאבעגנ םייח

 .ךילדניירפ רָאנ דניק בעיל רעייהט

 רעטָאפ רעיירטעג רעייַא רימ ןופ
 .קנַאֿלב רעדנע ס

 .ךילצרעה עלַא ךייַא טסירג היח-םירמ תרמ יתגוז םג

 ."ל "נה רעדנע ס

 -עגנָא קרַאטש ןע'ּפיסָא ייב ןעוועג זיא לעווירב עגיזָאד סָאד

 לָאז רהעווש ןייז זַא ,ןעהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע :טנעל

 םחיא רע טָאה ."ליכשמה םכחה םסרופמה ריבגה, : ןעביירש םהיא

 טימ ףעירב-הצילמ ַא ,שיאערבעה ףיוא אקוד ,טרעפטנעעגּפָא קירוצ

 םולש ןערָאװעג ייז ןענעז ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,ןעזיירג ךס ַא רהעז

 טָאה לעמעז ּפיסָא רענייפ רעזנוא ןענַאװ זיב ,טייצ עשביה ַא ףיוא

 ט'רטּפ'עג טינ סָאד טָאה רע ןענַאװ זיב ןוא ,דלעג סָאד ןערָאװעגנָא

 עג סָאד טָאה רע זַא ןוא .טניהורעב טינ ךיז רע טָאה ,ןעצנַאנניא

 ןיא רע ןוא המשנ רעד ףיוא רעגנירג ןערָאװעג םהיא זיא ,ט'רטּפ

 -ָאד רעזנוק ;טימַאד ןעלַאפעגּפָארַא טינ ךיז ייב ןעגעווטסעד ןופ

 ןעכילקילג ַאזַא רעטנוא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא דלעה רענייפ רעגיז

 השורי ןייא ןעמונעג רע טָאה ןעבעל ןעצנַאג ןייז טעמכ זַא ,ןרעטש

 ,השורי ןייא טרישזנַארטעצ טָאה רע זיב ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ
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 ַא ןופ סָאד ;הׂשורי עיינ ַא ןעגנורּפשעגרעטנוא ןיוש םחיא זיא
 ,ךייַא טימ ךיא ןוא !עמהומ ַא ןופ סָאד ,רעטעפ ַא ןופ סָאד ,עבַאב
 -לעזַא ןעבָאה וצ טָאג ייב טינ היכז ןייק רָאנ ןעבָאה ,רעזעל רעבעיל
 -ַאמרעד ךיוא זנוא ןעלָאז סָאװ ,סעמהומ טימ סרעטעפ ,טעבַאב עכ
 ערעדנַא ןעבָאה ךייַא טימ ךיא } ןיינ ...ןעטוג וצ טדיוס ן'רַאפ ןענ
 ןעטלַאהרעטנוא ,..ןעכַאמ הנותח עצינעמילּפ עמערָא ןייֵא : ןעקילג
 "ףרשנת ַא ףיוא ךיז ןענעלפיונעצ ..."ישילשבש ינשת םענעלַאפעג ַא
 -דעילנ-דעילג א וויזירּפ םוצ ןערהיפ רעדָא ,דצ ס'בייוו ם'נופ ךַאבעג
 ...{ סָאװ טסייוו חור רעד ַא ,לזמ-םילש ַא סיּפע ,דניק-רעטסעווש
 ןוא ןעניוא יד ןעכַאמוצ ףרַאד עמ !רעזעל ,ןעדער וצ סָאװ ָאטינ
 .ןעגייווש זומ עמ

9 9 9 9 :: 9 9 3 4 3 1 ֿ 9 + + + 

 ןוא טוג טבעלעג דימת טָאה ַאקעווער זַא ,ןעגָאז טינ ןָאק עמ
 רַאפ ןערָאװעג הלכ א זיא שקעווער זַא ,תמא .ןַאמ רהיא טימ ןייפ
 -ייר ,םענעש רהיא ןיא טבעילעגנייַא טעמכ ןעוועג יז זיא ,ןע'ּפיסָא
 ךָאד ,רהָאי ןהעצפופ ןופ דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא אקעווער .ןתח ןעכ
 טָאה סָאד ;קילג סיורג ַא יז טעטרַאוורע סע זַא ,ןענַאטשרעּפ יז טָאה
 ה ש מ : ןעגיל ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ,טדָאטש עצנַאג יד טגָאזעג
 רע סָאװ ,תונתמ יד ןוא ,ריבג רעסיורג ַא ןעוועג זיא 5 ע מ ע ז
 ןוא ,גיטרַאסיורג ןעוועג יקַאט ןענעז ,הלכ רעד טקישענרעביא טָאה
 ןענעז ,רדסכ רהָאי ַא טקישעג רהיא טָאה ןתח רעד סָאװ ,ףעירב יד
 ,ענעש ,עגנוי יד זַא ,ןעבירשעג רעייפ אזַא טימ ,ןעש ױזַא ןעוועג
 יד ןיא ףעירגעב ןעסיורנ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ַאקעווער עדנוזעג
 -ןייַא ,גידנעליוו טינ ,ךיז טָאה ,טלעוו רעד ףיוא ןענַאמָאר עטסנעש
 ןעועג טְלַא לָאמטסנעד ןיוש זיא סָאװ ,ןתח רחהיא ןיא טבעילעג
 אקעווער עטבעילרעפ יד טגעלפ טכַאנ ןייא טינ ,רהָאי גיצנַאװצ
 רהיא ןוא ןעניוא יד ףיוא ןערערט טםימ לעטעב ן'פיוא ןעגילסיוא
 רַאפ ,לעמעז ּפיסָא ,ןתח רהיא טלעטשעגרָאפ רהיא טָאה עיזַאטנַאפ
 -סנַאמ ןעגולק ,ןעכיוה ,ןעגיטרַאסיורג ַאזַא רַאפ ,רלעה םענעש ַאזַא
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 -יוצעג ךיז טָאה טונימ עדעי ,העש עדעי ,גָאט רעדעי זַא ,ןױשרַאּפ

 טָאה יז ,תמא .,,1גנַאל ױזַא ,גנַאל ױזַא ןעגיוא יד ןיא רהיא ייב ןעג

 -סיוא רהיא ייב רע טָאה ,ןתח רהיא טימ ןעהעזענ יירד לָאמ ַא ךיז

 "ער ,טלהָאמעג רהיא טָאה עיזַאטנַאפ יד יוװ ,ױזַא טינ ןעזיוועג

 גנודליב ןוא טייקנעש ,טפַאשגולק סיורג ןייק םהיא ןופ טָאה ַאקעוו

 "ויא םהיא ןיא טקרעמעב טָאה יז ,טרהעקרעפ .ןעהעזעגסיורַא טינ

 טּפַאחעג לָאמטּפָא ןוא ,ךעל'העונת עגירעדינ ןוא ןעטייקניניילק עגינ

 לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד זַא ,טנעכערעג יז טָאה ךָאד .ןעגיל ַא ןיא

 -ענפיוא שָאקסָאר ףיוא ןוא רעגירעטיצ ַא ,רעטעװעלַאבעג ַא ןיא רע

 ענייז ןעקיש רעטייוו ןוא ןערהָאפקעװַא טגעלפ ּפיסָא זַא ןוא ,ןעגיוצ

 ײזַאטנַאפ ןעביוהנָא רעדעיוו יז טנעלפ ,ךעלווירב עגירעייפ ,עסייה

 ערהיא ןופ ןעגיױלפעגסיױורַא זיא ּפיסֶא רע'תמא רעד זַא ױזַא ,ןער

 -יורג ַא רעטייוו ןעסכַאװעגסיוא זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ,ןעקנַאדעג

 ! דלעה רעכילקריוו ַא ,ּפיסָא רערעייט ַא ,רעטונ ַא ,רענעש ַא ,רעס

 רעד וצ געט יד טלהעצעג ַאקעווער טָאה שינרעטיצ סיורג טימ

 ןוא עטסרעייט יד רהיא היוא טהיינעגנ ןעמ טָאה ַאד ןוא ,הנותח

 -נעס רעטצעשעגכיוה רעזנוא : טלעוו רעד ףיוא םישובלמ עטסנעש

 -רעפ טינ הלילח לָאז רע ידכב ,טלעטייבעצ ךיז טָאה קנַאלב רעד

 ,שרוח ַא ךָאנ טֶא .לעמעז השמ יװ ,ןתוחמ ַאזַא רַאפ ןערעוו טמעש

 ַא ךָאנ ,טכַאנ ַא ךָאנ ,גָאט ַא ךָאנ ,גָאט ייווצ ךָאנ ,ךָאו א ךָאנ

 יד .,.הנותח יד ...!ָאד ןיוש זיא ןתח רעד -- טונימ ַא ךָאנ ,העש

 ,,,םסחתרבח יד ...ריילק עסייוו סָאד ...ץנעט יד ,,.לַאב רעד .,.רמז-ילכ
 ...הנותח סיוא ..,ךיז ןענעגעזעג סָאד ...ערעשטעוויהּפוח יד

 ,סָאד טפור עמ יוװ ,"שדוח-גינאה, רעד ,שדוח רעטשרע רעד

 טלעוו עצנַאג יד ,קלָאפרַאּפ ןעגנוי םעד ייב גנילהירפ רעד זיא סָאד

 -ַאמ ךיליירפ וצ ייז ,ןעגעוו דובכ רעייז ןופ ןערָאװעג ןעפַאשעב זיא

 ןיא טזָאלעג טָאה סָאװ ,רערהיפ-רעסַאו רעד טָא וליפַא ןוא ; ןעכ

 ייז ייב טמוקעב ,רעדניק ענירעגנוה טימ בייוו קנארק ַא םייה רעד

 טהעטש סָאװ ,רעלטעב רעד ןוא ,ןח ןימ א ךיוא סיּפע ןעניוא יד ןיא

 -סיוא ןייֵא טימ ,ןעקעטש ן'פיוא טנהעלעגנָא ,ּפָאק ןעליוה ַא טימ
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 | ..!יוזַא גיבייא ןעהיצ - ךיז לָאז סע ,דַא ...!זיא סָאד ןעש יו ,ךא -- דנַאה רעטקערטשעג
 -הירפ רעד !לעמיה ן'רעטנוא ךַאז עגיבייא ןייק ַאטינ ,ַאטינ

 טהעג ץלַא -- ,קעװַא טהעג ."שדוח-גינָאהא רעד ,קעװַא טהעג גניק
 טקרעמעב הנותח רעד ךָאנ ןעכָאװ ףניפ טָאה אקעווער !קעװַא
 יד ףיוא רע טשטעווק ,טהעג רע זַא ,ןע'ּפיסִא ןעטבעילעג רהיא
 ןיא טושּפ רהיא טעמושז עס ןוא ,ןעיירש ןעלָאז ייז ידכב ,סעקּפירקס
 רהיא טָאה ּפיסָא ...ּפָאק רעד רהיא ךיז טהערד עס ןוא ,ןערעהיוא יד
 רהעמ טינ זיא עס זַא ,סיוא רחיא ךיז טזייוו עס זַא ,טרעפטנעעג
 טָאה אקעווער ...! ָאווַאלס עיַאנטסעשט ,זירּפַאק רעשירַאנ ַא יו
 רַאנ רעד ייז ןעשיווצ זיא רעוו ,טינ טסייוו יז זַא ,טרעפטנעעג םהיא
 ןוא ןערָאװעג ןעדנוצעגנָא זיא ּפיסֶא .רענולק רעד זיא רעוו ןוא
 טָאה ,יז יו ,עגולק עכלעזַא זַא ,טרעפטנעעג סעכ טימ רהיא טָאה
 יז סָאװ ,סָאד זַא ,טנייפ רע טָאה ךעלטרעווכעטש זַא ,ןעהעזעג רע
 ,..!ָאווָאלס עיִאנטסעשט ,ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש רע טָאה ,טסייוו
 זַא ,טנָאזעג םהיא טָאה ןוא ןערָאװעג זייב ךיוא ןיוש זיא אקעווער
 -ינעטנעק ענייז טימ המכח ןייז טניל סָאװ ןיא ,טינ טחעטשרעפ יז
 ןייק זיא סע זַא ,םהיא ןופ טנעיילעגנָא רהעמ ךיז טָאה יז זַא ,ןעש
 ןוא דמעה ןעטַאלג ,םענעש ַא טימ ןלדג רעטסוּפ ַא ןייז טינ הכאלמ
 רַאפ ןעגנורּפשעגרעטנוא ןיוש זיא ּפיסָא ,,,םֶאֹק ןעגידעל ַא טימ
 םעד רעטָאפ רהיא ןעפרָאװעגסױא רהיא טָאה ןוא גיטהעווצרַאה
 טרעגלַאװ סָאװ ,טסימ סָאד טינ טגָאמרעפ סָאװ ,שטאגנוי ןעבָארג
 -עווער ...! ָאווָאלס עיִאנטסעשט ,ףיוה ן'םיוא רעטָאפ ןייז ייב ךיז
 ביוא : טגָאזעג םהיא יז טָאה ,ןעסָארדרעּפ קרַאטש סאד טאה ן'ַאק
 רע ןָאק ,רהעווש ןעמערָא ןייַא ייב ןייז וצ ןַא טינ םהיא טהעטש סע
 ,בוטש רעד רעביא ןענַאּפשמורַא ןעביוהעגנָא שזַארוק סיורג טימ טָאה ּפיסֶא ...ןעפױלכַאנ טינ ל?לכ םהיא טעוװ ,ַאקעוװער ,יז ןוא ,גָאט ןעג -יטנייה וליפַא ןערעטלע עכייר ענייז וצ דייהרעדנוזעג זערהַאפ ךיז -
 טעװ רע ; תולדנ םיורג טימ ןוא סינעשעק יד ןיא דנעה יד טימ
 ,טינ םחיא טרהַא עס ,ןערעטלע ענייפ ענייז וצ ןערהָאפקעװַא יקַאט
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 יו ,תוירב ענייפ עכלעזַא ; ןעפיולכָאנ טינ םהיא טעוװ אקעווער זַא

 ןוא ערעגילק ,ערענעש אקוד ןוא ,ךס ַא ןעהעועג ןיוש רע טָאה ,יז

 ןיוש טָאה סָאד .,,!ָאווָאלס עיַאנטסעשט ,רהיא ןופ טעדליבעג רהעמ

 טימ ןעסָאגעב ךיז טָאה ןוא ןעגָארטרעביא טנַאקעג טינ אקעווער

 :לוק ַא ףיוא ןענירשעג ,עטשימעצ ַא יו ,טָאה ןוא ןערערט

 ןָאק ךיא } ןעניוא עניימ ןופ ןָאװ ! ןַאטַאלרַאש ,ןָאװ ,ןָאוו --

 !!!ןָאװ !ןעקוקנָא טינ ךיד
 רעזנוא ןיוש זיא םורא העש רעבלַאה א ןיא יו רהעמ טשינ

 ,סעינק יד ףיוא ן'ַאקעוװער רערעייט ןייז רַאפ ןענַאטשעג ּפיסָא רלעה

 רַאפ טגידניזעג טָאה רע זַא ,גידלוש זיא רע זַא ,הליחמ ןעטעבעג יז

 ערהיא הטרעוו טינ זיא רע זַא ,אקעווער רערעייט ,רערעייט ןייז

 יד ןייז געמ רע זַא ,לעכיטזַאנ רהיא ,לערעגניפ טסדנימ רהיא ,טירט

 הנושמ-התימ ַא געמ רע זַא ,ןעניוא עגיטכיל ענעש ערהיא ראפ הרפכ

 טדערעג טָאה רע סָאװ זַא ,עלעכיימש ןייא רהיא רַאפ ןעמעננייַא

 ...1 ָאװָאלס עיאנטסעשט ,טליבעג רע טָאה

 ,רעטפע ןוא רעטפע ןעוועג ןענעז סענעצס ערעדנַא ןוא עכלעזַא

 יירד ַא ףיוא רעטָאפ םוצ הטילּפ ןעכַאמ טזומענ טָאה ּפיסָא זיב

 העש ייווצ זַא ,ןערָאװשעג לָאמַא ךיז טָאה רע שטָאח ןוא ,םישדח

 סָאד טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,ןעבעל טינ ן'ַאקעוװער ןהֶא רע ןָאק וליפַא

 -עגסיוא ,טָאנ ןעקנַאד ,סָאד טָאה רע ןוא טדַאשעגנ טינ הלילח םהיא

 רע זַא ,טגָאז עמ ,טרהעקרעפ .ןעברָאטשעג טינ זיא ןוא ןעטלַאה

 ןעשיווצ ,טדָאטש ןייז ןיא טרָאד טכעררעפ לעסיבַא ךָאנ ךיז טָאה
 -נוא ןעבָאה ,םיאנוש ,ןעשנעמ עטכעלש ןוא ,עטנַאקעב עטלַא ענייז

 רהעז ,עניזוק ַא רענייז וצ יבדקַאי ךיז ט'נכדש רע זַא ,טדערעגרעט

 טימ ןע'טג ךיז טעװ ּפיסִא זיב רָאנ טרַאװ סָאװ ,ןיליירפ ןעש א

 -עג ןעבָאה ןע'תוליכר עניזָאד יד ...(! רעליימ עזייב ,ָא) ן'אקעווער

 ַאקעווער רעדָא ,קנַאלב אקעווער -- הנונע רעטסיוו רעד וצ טכיורג

 גונענ טפַאשרעפ ןוא טקנערקעג נונעג יז טָאה סע סָאװ -- ,?עמעז

 ןָאק ןעוו -- האנש רַאפ יצ ,טפַאשבעיל סיורג רַאפ יצ ,ןעצרעמש

 סע ןעוו ,סױרַא ןופרעד טלָאװ סָאװ ,טסייוו טָאג ..,? ןעסיוו סָאד
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 ַאקעוװער םאדַאמ רעד וצ עשעּפעד ןימ ַאזַא ןעמוקעגנָא טינ טלָאװ
 :לעמעז

 ,,110סעגנימ 0סמסאעש8,/ סואסוציצסיו013 דת ססיעפמעזנזיפ 800,000 .
 ססטהסיצ30 ס0קעצצסנצימ. ךד קני 34814 . ()סעזנדיפ 3010 218

 ; סָאד טסייה שידיא היוא

 טזָאלעג ,רעטָאפ ןיימ ןעברַאטשעג ,ן'ַאקעוװער ןעבעגרעביא;
 .ןערהָאפ וצ םוק ,ןעגָאלשרעד ךילצרעה .דנעזיוט טרעדנוה יירד
 ."לעמעז ּפיסָא

 ןיא עמַאס ןעטלַאהעג טָאה קנַאלב רעדנעס רעטמהירעג רעזנוא
 ; עמַארגעלעט עגיזָאד יד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ,גָאטימ ןעטימ
 רעטכָאט רעד טימ ןעגנַאגעגקעװַא רעטָאפ רעד זיא ןעגעווטסעד ןופ
 ןעגעקַא טמַאזרעפ טרָאד ךיז ןעבָאה יז ןוא ,ןיירַא טעניבַאק ןיא
 גיצרעחכייוו ןענעז ןעיורפ יד זַא ,טינ טסייוו רע רָאנ ! ןַאמ םוצ ןערהָאפעג טינ אקעווער טלָאװ דלעג ןייק רַאפ ...טנייוורעפ ןעוועג אקעווער זיא ,ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ייז זַא ןוא ,העש רעבלַאה ַא
 רימ ןעוו וליפַא ,ןענױשרַאּפסנַאמ ,זנוא ףיוא תונפחר ןעבָאה ןוא
 ןוא םותי ַא ןעבילבעג ךַאבעג זיא ּפיסֶא ...7 סטכעלש ייז ןעוהט
 -ייוו ם'נופ ןוא ,ןָאהטעגנָא ןעש רהעז ךיז טָאה אקעווער ...1 ןויסנ ןערעווש ַאזַא ייב ,לַאפוצ ַאזַא ייב ןייֵלַא רענייא טרָאד ךאבענ זיא
 ,לַאז ןיא גידנעהעגייברעפ ,ךעלקעב יד טמַאלפעג רהיא ןעבָאה ןענ
 םושב טָאה יז ןוא ,לעגעיּפש ןיא טלאטש רהיא ןעהעזרעד יז טָאה
 ,רעטעּפש ..."? טינ השעמ ןייקא : טדער רענייא יו ,לעכיימש א ןעזיוועב ךיז טָאה לעכליימ ןעש רחיא ףיוא ,?עסיבַא ךיז ןעטכַארמ -עב ןוא לעגעיּפש ןעגעקַא ךיז ןעלעטשּפָא טינ טנַאקעג טינ ןפוא
 .ןעלהעצ -רעד ןעצרוק ןיא םהיא ןעזומ ןוא רעזעל ערעזנוא ןופ ןעקעדרעפ טינ ןענָאק רימ סָאװ ,לַאפוצ ַא ןעפָארטעג רהיא ךיז טָאה ,ןע'ּפיסָא ןעד -נעלע רהיא וצ ,ןַאמ ןעטבעילעג רהיא וצ ,ןיהַא ,ןיהַא ןעגָארטעג יז טָאה גוצ-רעירוק רעד ןוא ,ןָאגַאװ ןיא ןעסעזעג זיא ַאקעווער זַא
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 ךיז ןעביוהעגנָא ַאקעווער טָאה ,ןיירַא ןָאנַאװ ןיא ןעמוקעגניירַא

 ןוא ןיהַא ןעגנַאגעגכרוד לָאמ רָאּפ ַא זיא ןוא טרָא ןעטכער ַא ןעכוז

 טרָא ןייֵא ןענופעג ךיז יז טָאה ךילדנע ; ןָאנַאװו ן'רעביא קירוצ

 -רעפ ןעוועג ןיא סָאװ ,ןַאמנעגנוי א ןעגעקַא -- רעטסנעפ ם'ייב

 רעד ןוא ,ןערהָאפעגּפָא גנַאל ןיוש זיא גוצ רעד .ךוב ַא ןיא טפעיט

 ַאקעוװער .ךוב ם'נופ ןעגיוא יד ןעביוהעגפיוא טינ טָאה ןַאמרעגנוי

 ןוא ןעציז טָאהעג טנייפ טָאה ןוא עכיליירפ א ןעוועג עבטב זיא

 ַא ןעדניברעפ עטשרע יד טלָאװעג טינ יז טָאה ךָאד ; ןעגייווש

 טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה יז .418-2-618 רהיא ,ןכש רהיא טימ סעומש

 -ער .טכַארטרעּפ ךיז טָאה ןוא רעטסנעפ ן'פיוא ןעניובנעלע ן'טימ

 "נוי רעד .טונימ רעגיזָאד רעד ןיא ןעש ךילטעג ןעוועג זיא אקעוו

 ןעּפַאח ןעביולקעג ךיז טָאה ןוא ךוב סָאד טכַאמרעפ טָאה ןַאמרעג

 -עגּפָא ,גידנעליוו טינ ,ךיז ןעבָאה ןעגיוא ענייז רָאנ ;?עמירד ַא

 סָאװ ,לעטנעה סייוז רָאלק רהיא ףיוא ,ן'ַאקעוװער ףיוא טלעטש

 -עג גידנעכַאװ זיא ןַאמרעגנוי רעד .טעקַאנ ןעצנַאגניא ןעוועג זיא

 ענעש עגנוי יד ןעגיוא יד טימ ןעסעגעגפיוא טושּפ טָאה ןוא ןערָאװ

 | .יורפ
 ? לעזַאומדַאמ ,טייוו טרהָאפ רהיא --

 יז זיא ,"לעזַאומדַאמ ,, טרָאו סָאד טרעהרעד טָאה אקעווער
 יז ,רעהירפ יוװ ןעהעזעגסיוא רענעש ךָאנ טָאה ןוא ןערָאװעג טיור

 ךיז טָאה ייז ןעשיווצ ןוא ,טרהָאּפ יז ןיהואוו ,טנַאזעג םהיא טָאה

 רהָאוועג זיא אקעווער סָאװ ןופ ,סעומש רעגנַאל ַא ןעדנוברעפ ךיג

 ַא רהעז ,טנעדוטס ַא ,דיא ַא ןזיא ןַאמרעגנוי רעד זַא ,ןערָאװעג
 טָאה טנעדוטס רעד .ןַאמרעגנוי רעכיליירפ ַא ןוא רעגולק ַא ,רענייפ

 ,טסנרע טָאה אקעווער ןוא ,ןעטָאדקענַא רעדנעזיוט טלהעצרעד

 סָאװ ,ןַאמנעגנוי ם'נופ ןענינעגרעפ ןעסיורג םוצ ,טכַאלעג טסנרע

 .ןעבַאמ ךיליירפ םענעי ךיוא ןוא ךיליירפ ןייז טַאהעג בעיל טָאה

 ךיוא ,טייז רהיא ןופ ,טָאה ןוא ןעניוושעג טינ ךיוא טָאה אקעווער
 ןעבָאה ןעשנעמ עגנוי יד ןוא -- תוישעמ ענעש עכילטע טלהעצרעד

 ייז ןענעז ןעלַאזקָאװ יד ףיוא ,ןעמַאזוצ טכַאלעג קרַאטש-קרַאטש
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 סָאד טָאה ַאקעװער .עדער ענעש ַא ןוא עגנַאל ַא רהעז סיּפע ןעט -לַאהעג טָאה טנעדוטס רעד ןוא ,םרָאפטַאלּפ רעד ףיוא -- טמערָא -ענ -- ןעגנַאגעגמורַא ןענעז רעדנעזייר עגנוי ערעזנוא ,העש יירד גוצ ן'פיוא ןעטרַאװ טפרַאדעב ןעמ טָאה לַאזקָאװ ןייא ףיוא ,ןעמַאז -וַצ ךיוא -- טשַאנעג ,ןעקנורטעג ,ןעסענעג ,ןעגנַאגעגּפָארַא ערייב
 ןָאק ךיא ,זומ ךיא .ףרַאד ךיא ..,{ ןערהָאפ ךיא ףרַאד ןיהַא ,ןיהַא ..,1 ןעקנַאדעג עשלַאפ ,טקעװַא ,טקעווא !תובשחמ עטכעלש ,טקעװַא ,טקעוַאח ...םיניגיק ס'ּפיסָא טימ עדער עגיטרַאסיורג ס'נַאמנעגנוי םעד ,קישטַאימ ַא יו ,גידעל זיא סעכלעוו ,פעּפעק-ןעפָאש ס'ּפיסָא טימ ּפָאק ןעכיליירפ ןעגולק ןעגיטכיל ןייז ,ןעלירב ענערילָאקשַא יד רעטנוא ךעלעגיוא עכילטיור עניילק ס'ּפיסָא טימ ןעגיוא ענעש ענ -ויִז ,ןע'ּפיסֶא רהיא טימ םהיא גידנעכיילג ,ןַאמנעגנוי םעד ףיוא טקוקעג טָאה ןוא ןענַאטשעג יז זיא טונימ ןייא ךָאנ ...{ פיסִא רעד -נעלע רהיא ,ּפיסֶא ןַאמ רהיא סױרַא-טקוק רהיא ףיוא זַא ,טנַאמ } -רעד ךיז טָאה יז ןוא דנעה ענייז ןופ דנַאה רהיא ןעסירעגסיוא םיצ -ןלּפ טָאה ןוא ןעגיוא ענעש ענייז טימ טנעגעגעב ךיז לָאמ ַא ךָאנ טָאה יז .טגָאזעג סעכלעזַא רהיא טָאה רע סָאװ ,טינ טקנעדעג יז | .טנערוטס ןעגנוי ם'נופ דנעה עמעראװו עסיורג יד ןיא ןעגעלעג זיא דנַאה רחיא םורַא יו ,טינ טקנעדענ יז .טונימ רעגיזָאד רעד ןיא יו ,טלהיפעג טינ סעכלעזַא לָאמנייק ךָאנ טָאה שקעווער ...טנערבעג יו רהוא ףיוא טָאה ּפָאק רעד .רוטַאנ רעד ןיא יוװ ,םערַאװ ױזַא ,גיט -ביל ױזַא ,טוג ױזַא ןעוועג רהיא זיא ןעצרַאה ן'פיוא ןוא ,ןערָאוװ -עג טיור זיא יז זַא ,טלהיפרעד טָאה יז .,ןעגיוא עגידרעייפ ,עצ -רַאוװש ,עסיורג ענייז טימ טנעגעגעב ךיז טָאה ןוא טנעדוטס ןעגנוי םעד ףיוא ןעגיוא ערהיא ןעביוהעגפיוא טָאה שקעווער ...? טהעטש -רעפ רהיא ,יַאס תליחת ןעוועג זיא סע -- טבעלעג .,ןעגנוזעג ,טהילבעג ץלַא טָאה סע .ןעביוא ןופ טקוקעג ,טניישעג טָאה ןוז יד ןוא ..,{ טלעוו עניטכיל ַא ,עסיורג א ,ענעש א ,טנעפעעג ןעניוא ערהיא רַאפ ךיז טָאה טלעוו עיינ ַא ,טנעיילעג טינ ןענַאמָאר עטסעב ערהיא ןיא טָאה יז סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא טרעהרעד לָאמ עטשרע
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 ! ןיהַא ...?שרעדנַא סָאװ ?שעדנַא עוו .!שרעדנַא טינ

 -ָאלק ַא טימ ךיז טָאה ןוא טכַארטעג ַאקעוװער טָאה -- "...1 1 } ןיהַא

 .טנערוטס ן'טימ טנעגעזענּפָא ץרַאה גידנעּפ

 יז טָאה ,ןערהָאפעג זיא יז ןיהואוו ןעמוקעג זיא אקעווער זַא

 רעד ּףיוא ןהעטש ןע'ּפיסָא ןעהעזרעד רעטסנעפ םעד ךרוד ךָאנ

 יו ַא יו ,זיא ּפָאק רהיא ןיא ןוא ; טצוּפענסיוא קרַאטש םרָאפטַאלּפ

 טימ ךיז טָאה יז סָאװ ,טנעדוטפ רעגנוי רעד ןעגיולפענכרוד ,רעכ

 םינ ךָאנ טָאה יז ןוא ,העש ייווצ טימ רעהירפ טנעגעזענּפָא םהיא

 ּפיסַא ןיוש זיא ,ןייז וצ רהעג סע יו ,ןוהט רעַײק ַא ןליפַא טעיעּפסוא

 ןוא טשוקעג ןוא טזלַאהעג יז טָאה ןוא ןָאגַאװ ןיא רהיא טימ ןעוועג

 -רָאנ טרעהעג טינ טָאה ַאקעװער .רעייפ טימ ,ץיה טימ טדערעג

 ס'רעטָאפ ן'טימ ןערהָאפעגסױרַא זיא ּפיסָא) ןָאטעַאפ ןיא רָאנ ..,טינ

 .דעגנָא ךיז יז טָאה (ץאקעוװער ןענעקַא שזַאּפיקע ןעגיטרַאסיורג

 ךיז טָאה ןוא סעציילּפ ס'ּפיסָא ףיוא ּפָאק ןעסייה רהיא טימ טרַאּפש

 -עגנייַא ןוא טסיירטעג יז טָאה ּפיסָא ..,דניק ןיילק ַא יו ,טנייוועצ

 ןעמוקעג ייז ןענעז ױזַא ןוא ,טנַאקעג טָאה רע טייוו יוװ ,ןעמונ

 עיינ ,טפַאשטנעק עיינ ,זיוה עיינ סָאד ,טדָאטש עיינ יד .םייהַא

 -עגסױרַא דלַאװג טימ ןעבָאה ןעקנַאדעג עיינ טימ ןעטנעמילּפמָאק

 .טנעדוטס ןעננוי ם'נופ דליב סָאד ּפָאק ס'ַאקעווער ןופ ןעבירט

 -עגרָאפ בייוו ןוא ןַאמ ןעשיווצ ןענעז טייצ רעגיזָאד רעד ןיא

 יד טלעיּפשעג טָאה ּפיסֶא ואוו ,סענעצס עסואימ עכילטע ןעמוק

 .ןעטעבעג סעינק יד ףיוא טָאה סָאװ ,ןעטנידניזרעפ ַא ןופ עלָאר

 -נייא ...ןייז לחומ ,תונמחר רַאפ ,םהיא טנעלפ אקעוועד ןוא ,הליחמ

 ןיא ןעפַארטעג לעדיימבוטש סָאד ייז טָאה ןעגרָאמהירפ ַא ןיא לָאמ

 ןייא ןיא ןענַאטשעג זיא ַאקעווער םַאדַאמ יד : עגַאל רעגירעיורט א

 זיא ּפיסֶא ררעה רעד ןוא ,רָאה יד ןעסירעג ךיז ףיוא טָאה ןוא דמעה

 יׁשַא רַאּפ ַא טימ ןוא דנַאה ןייא ןיא לעוויטש ַא טימ ןענאטשעג

 ןענעז רעבָא ױזַא יו .דנַאה רערעדנַא רעד ןיא ןעלירב ענערילַאק

 יװ !ףייפ ן'טימ ןוא קַאנק ן'טימ ןערהָאפעגסױרַא גָאמ עלַא ייז

 ןוא ועמאד לעיפיוו ! טדיילקעג ןעוועג ַאקעוװער זיא גיטרַאסיורג
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 ףיוא ,םוהטכייו רהיא ףיוא ןעוועג אנקמ והיא ןעבָאה ןעלעזמַאמ

 -עדליבעג רעלעדייא רעטונג ַא ,רעזעל ,הרּפכ ַא !טייקסיורג רהיא
 -קילג א ,ןירעזעל ,הרּפכ א ! ךעלדרעפ עיורג רַאַּפ ַא רַאפ ןַאמ רעט

 ןיא עשזָאל ַא רַאפ ןַאמ ןעדנעבעיל ןעמערָא םעד טימ ןעבעל ךיל

 -יטרַאסיױרג ַא רַאפ ןעלַאעדיא עלַא ,רעדניק ,הרּפכ ַא !רעטַאעהט
 -ופִא ןייֵא טימ ץנַאט ַא רַאפ ,לַאב ןעדנעצנעלג ַא רַאפ ,דנעבָא ןעג

 ...1 רעיצ

 טָאה ּפיסִא ןוא ,ןעננַאגעגרעביא זיא רעיורט רעטשרע רעד זַא
 ַא ןיא רע טָאה ,רעטָאפ ןערעייט ןייז ךָאנ ןענָאלק וצ טרעהענפיוא

 ןעלהיוק-דרע ןופ טפעשענ סיורג ַא רהעז ןעכָארבעגפיוא םורַא רהָאי

 א ןיא ,םיצולּפ זיא זיוה ס'ּפיסֶא ףיוא ןוא ,םימתוש עכילטע טימ
 טימ ,עצילבאט עסיורג ץנַאג א ןעסכַאוװענסיוא ,ןענרָאמהירפ םענעש
 : רעטרעוו עניזָאד יד טימ ,תויתוא ענעדליג

 ,וד 1884 1600 ק8 1.2216130  עס ע1213200 1 0מ2)כעזז6028 0016 ,

 0020 סץז21128 עז 180."

 -לַאװכוב יירד ןעסעזעג דימת ןענעז רָאטנַאק רעגיזָאד רעד ןיא

 ןוא ריסַאק ַא טימ רעטערקעס ַא ,ןעטנעדנָאּפסערָאק ייווצ ,סרעט
 טלעיּפשענ גָאטייב ףניפ זיב הירפ רעד ןיא ןעיינ רעגייז ןופ ןעבָאה

 -עז עינַאּפמָאק רעד טימ ןַאמרעפייפ ,לעמעז ןוא ; סנַארעפערּפ ןיא
 -ער ! ןעוו וצ ,סָאװ וצ טסייוו טָאג -- גרוברעטעּפ ןיא ןעסעזעג ןענ
 ןוא ,זיוה ןעש א ןיא רהעז ,םייה רעד ןיא ןעסעזעג ךיז זיא אקעוו
 טעמב טרָאד ךיז ןעגעלפ טדָאטש רעד ןופ טייל עגנוי עטסנייפ יד
 -קעװַא ןיא ױזַא ,"?לעטרעק ַא ןעּפַאח, ןעביולקפיונעצ טכַאנ עלַא
 ס'לעמעז רַאפ רהָאי עטהורעב ,עטוג יירד ;רהָאי יירד ןעגנַאגעג

 רַאפ רהָאי עכיליירפ יירד ,ןעטנעדנָאּפסערָאק יד טימ סרעטלאהכוב
 רַאפ רהֶאי ערעטיב יירד ןוא -- ,עטנַאקעב ערחיא טימ ן'אקעווער

 ט'רטּפ'עג ךאבענ טָאה,סָאװ ,לעמעז ּפיסָא ררעה ןעכילקילנמוא םעד
 םימ םעצָארּפ א טאהעג ךָאנ טָאה ןוא לַאטיּפַאק ןייז ןעצנַאגניא

 יד ןיא הליחמ טפייפעגנָא םהיא טָאה סָאװ ,ןַאמרעפייפ ףתוש ןייז
 עצילבַאט ענערליג יד זיא ,סעינָאמערעצ ןהָא ,?יטש .,ןע?להיוק"דרע
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 ס'לעמעז ןופ ּפָארַא יז זיא ,סעינָאמערעצ ןהֶא ,ליטש ןוא ,ףורַא

 ןעשיווצ ,טרָאד .םעדיוב ן'פיוא ןערָאװעג ןענַארטעגפױרַא ןוא זיוה

 ןעיוב ןעניּפש ;הזה םויה רע ךָאנ יז טגיל ,סעװעילָאח עטלַא עלַא

 רהיא ּףיוא ןעצנַאט זיימ ןוא ךעלעביטש עניצנוק ערעייז רהיא ףיוא

 רעדנַא ןייֵא טנייה טגנעה טרָא רהיא ףיוא ...תוזע סיורג טימ םורָא

 : תויתוא ענעדליג ןייק טימ טשינ ןיוש ,עצילבַאט

 2161 עז 16014064 17 קמיטסז1ז1106 ''.8260016: 

 רָאנ ;טלעטשעגסױרַא טינ ןיוש טהעטש "לעמעז. ןעמָאנ רעד

 - ןייק רָאג זיא'ס ןוא ,ענייז זיא קירבַאפ-שעוװ יד זַא ,ןעסייוו רימ

 עס סָאװ ,רעבָא זיא ןורסח רעד .דלעג ןענעידרעפ יבַא ,טינ הלוע

 -בַאפ יד טנעפעעג טָאה לעמעז ּפיסָא רעזנוא ,טינ ךיז טנעידרעפ

 בוא טסייוו טָאג זַא ,קיש ַאזַא טימ ןוא ,ץירּפ רעסיורג א יו ,קיר

 ,םישדח ייווצ סנעטסכעה רעדָא ,שדוח ַא ךָאנ ןעטלַאה ךיז טעװ יז

 ןופ עגַאל רעגיזָאד רעד ייב ןוא ןעדנעטשמוא עגיזָאד יד ייב

 -לַאהרע םיצולּפ ,ן'ַאקעװער טימ ּפיסָא ,ייז ןעבָאה ןעטפעשעג ערעייז

 -נעס וצ ןעמוקעג ייז ןענעז ױזַא טָא ןוא ,עשעּפעד עגירעיורט יד ןעט

 ןיוש ייז ערהע יד טַאהעג ןעבָאה רימ ואוו ,ןײרַא בוטש ןיא ןע'רעד

 .ןעהעז וצ

 .לעטיּפַאק עטעבעיז ס ָא ד

 .ןַאמַאר ןעניזָאד ם'ניא ןעניושראּפ עגיטייז ייווצ טימ ךיז טנעקעב רעזעל רעד ואוו

 זַא ,טגָאזעג סנייטשמ ,לזמ ַאזַא ןיוש ןעבָאה טייל עטְלַא יד

 -"רעפ ױזַא ,גרַאװגנוי ןעשיווצ ןיירַא רָאנ ךיז ןעּפַאח ייז דלַאב יו

 רעד ףיוא ָאטינ רָאג ןענעז ייז יװ ךיילג ,ייז ןָא רָאנ ןעמ טסעג

 יי .טלעוו
 םורַא ָאד ךיז ןעהערד סָאװ ,ןענױשרַאּפ ערעזנוא עלַא ןעשיווצ

 -ָאלעגרוד רָאג רימ ןעבָאה ,זיוה ןיא ןע'רעדנעס םענייפ רעזנוא ייב

 ןייֵא ,רעטסעווש ענעגייא ןייַא ס'רעדנעס ,שירבָאד עמהומ יד ןעז
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 ,רעינַאמ ס'רעדנעס ףיוא ,עבָארג ַא ןוא עכיוה 8 ,ןהייצ ענעדנובעגרעטנוא טימ ,גיצעבעיז רהָאי ַא ןופ ענידיא עטלַא
 | |ְךָא ! ךֶא !רעדורב ַאוא { רעד -ןרב ַא רעסָאװ ןוא | רעדורב רעגיצנייא-ןוא"ןייא !רעדורב ןייא {ךֶא !גַאלש ם'נופ ןערָאװעג רהָאועג ךיא ןיב םהיא ןופ ;ךָאװ עלַא זנוא וצ טרהָאּפ סָאװ ,חלגעדלעב ןעגיה א ןופ הרושב עטוג יד ; טרעהרעד בָאה ךיא {ךָא -- .ֿפָאק ץטימ גידנעלקַאש ןוא גידנעצ -בערק ,טרעפטנעעג שירבָאד עמהומ יד ייז טָאה -- {ךֶא -- | | ? ןענ -ַאוװ ןופ ןוא ,םורַא יו ? ןָא רהיא טמוק ןעוו -- ,טגערפעג ןעמַאד עגנוי יד יז ןעבָאה -- ? וינעמהומ ,רעהַא רהיא טמוק יו --
 { םיר -יוטקָאד עלַא רעביא רעטקָאד ַא זיא רע !הירב רעסיורג ַא יאדוַא זיא רע !ָאי ,ךילגעמ ץלַא זיא טָאג ייב ,ָאי ,דניק ןיימ ,ַאי -- .טנוועג ןייז ,םשה חצרי םא ,רע טעוו ,ןעבעג טעװ טָאג -- .ןעפורעג -נָא היח-םירמ ךיז טָאה -- ? שירבָאד ,רהיא טעקכָא סָאװ --

| 
 | .חחמש רַאפ טניישעג | טָאה ּפיסָא ןוא ,רעטכעלעג ַא ןעסָאשעגסױא טָאה םלוע רעד .זָאנ יד טציינש ןוא טנייוו יז יו ,טמירקעגרעביא ןעניוא יד ןיא רהיא טָאה ןוא רעטכעלעג ןעגיכליה ַא טימ טנעגעגעב יז טָאה ּפיסָא רענעק -אפעג-טינ רעד .ןעגיוא יד גידנעשיוו ןוא זָאנ יד גידנעציינש ,ןעג -נַאגעגסױרַא קירוצ זיא ןוא טונימ עכילטע ןעסעזעגּפָא זיא יז ואוו ,רעדורב ןעקנַארק םוצ ןעפורעגניירַא יז ןעמ טָאה ןעמוק רהיא ךָאנ םורא העש רַאּפ ַא ןיא טשרע .םלוע ןעצנַאג םעד טכַאלעצ טימ -רעד ןוא ,רהיא רעביא ךעלטרעוו יד טימ ןעציוו ענייז עֶלַא ,עריט -אס ןייז ןעצנַאגניא ןעטָאשעגסיױא טָאה ןוא שירבָאד עמהומ רעד טימ סעומש ַא ןעדנוברעפ טָאה ,רהעווש ןייז ןופ קסּפ םענעש םעד טאהעג סָאװ-רָאנ טָאה סָאװ ,פעמעז ּפיסֶא רעטמהירעב רעד

 עמהומ עטוג יד ייז טָאה -- { ךעלרעדניק .,טכַאל ,טכַאל --
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 יז לא יו לו דו לו א יו
 ! ןעכַאלסױא ךיוא ךייַא ןעמ טעװ ,ןערעוו

 ןופ ןעטעּפש וצ טרעהעגפיוא טינ םָאה ּפיסִא רעגידעבעל רעד

 "אפ רעצנַאג רעד ןופ ןעגינעגרעפ ןעסיורג םוצ ,עמחומ רעטלא רעד

 סָאד טדערעגרעביא טינ טָאה שירבָאד עמהומ עטוג יד ןוא ,עילימ

 .עלַא ייז טימ ךיילג טכַאלעג טָאה ןוא טרָאװ עטייווצ

 - ןופ טייקכייוו יד ןוא טײקטסַארּפ יד ןהעטשרעפ וצ רעווש

 ,יורפ עטוג ַאזַא עבטב יקַאט זיא יז לייוו יצ :רעטלַא רעיגזָאד רעד

 רַאפ שירבָאד עמהומ יד ןענעק רימ ? ךַאז רעדנַא ןייֵא רעביא יצ

 עדנוזעג יירד טרידעּפסקע רֶהֶאי גיצפופ ןיב טָאה סָאװ ,ענידיא ַא

 סע יװ ,"תינלטק, א ןעבילבעג זיא ןוא טלעוװ רענעי ףיוא ןענַאמ

 .טַאהעג טינ יז טָאה רעדניק ןייק ןוא ,ןעפורעגנָא זנוא ייב דרעוו

 זַא ,טסואוועג ,סיוא טזייוו סע יו ,טָאה שירבָאד עמהומ יד

 ןופ יז סָאה ,ןייטש ַא יו ,דנעלע ןעביילב יז טעװ רעטלע רעד ףיוא

 לעבור טרעדנוה עכילטע ,ןעגעמרעפ לעקיטש א טיירגעגוצ רעהירפ

 יַאקַאבי ןופ לעטיילק גייא ןייֵא טימ ןוא עלעביטש ןיילק א טימ

 טדָאטש ןיא .שינעפרעדעב רהיא ךיז טהיצ יז ןענַאװ ןופ ,"עיל

 ןעפור ןעטסירכ ןוא ,"שירבָאד עמהומ יד; ןעכילטיא ייב יז טסייה

 עמחומ יד זיא ,לעטיילק ַא טָאה יז סאו ץוח ַא ."ַאכורבָאד, יז

 ײלרעֿכַא ןעמ טנירק רהיא ייב ; ךיוא עט'אפור ?עקיטש ַא שירבָאד

 ,יװלַאש ,ןירַאמזָאר ,קַאישימ ,םס ,ןעזָארג ענערעישרעפ ,תואופר

 ןייֵא ןעכערּפשּפָא ףיוא עט'החמומ עדליוו ַא זיא יז ןוא ,סעקשַאמָאר

 ,"סעשטשיבוז? ןעשטעוװקּפָא ,"עכישעב, ַא ,גיטהעוונהייצ ,ערהדןיע

 -טנַא ןייַא ןעגנערב ,ןעטרָאק ףיוא ןעפרַאװ ,סכַאװ ףיוא ןעסיגסיוא

 ,םידש ,תופשכמ ןעביירטרעפ ,ערעשטָאק א ףיוא ןַאמ םענעפָאל

 רַאפ .תולוגס ןוא תולובחת ערעדנַא ךס ַא ןוא "סעקיווָאמָאד, ,םיצכ

 יעג ןעטסיר ; יד ןוא ,ײשּפָא רערעדעי םָאה שיובָאד עמהומ רעד

 ןָאק רעמוז .ךָאנ הטרעוו רהיא ךָאנ ,דובכ סיורג ּפֶא רהיא ןעב

 ןיא ,ףיוא טהעג ןוז יד רעדייא ,הירפ ץנַאג ןענעגעגעב טפָא יז ןעמ

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ,רעטניוװ ןוא ,ןעזָארג ערהיא ןעביולק ,דלעפ



 : יי ר
 ײֿב וד תומ ןעשטּפעש ןוא דנעה יד טימ ןעַכָאמ ,חנבל רעד ןעגעקַא
 -רעד ,טנהָאוו שירבָאד עמהומ יד ואוו ,טדָאטש רעד ןיא .ןעּפ
 ןוא טחיינרעפ ןָאהטעגּפָא ץְלַא דרעװ ךעלטדעטש עניילק יד ןיא רָאנ ,גיוא ןייַא גנַא ןיוש רהיא ףיוא טָאה ?עװטסלַאשטַאנח ןוא ,תוישעמ ענעש ןייק טינ רהעז עכילטע רהיא ןענעוו ןעמ טלהעצ
 ,טקעדרעפ

 ? רהעווש םעד האופר עטכער ןייק ןעבעג טינ טלָאז רהיא זַא ,סָאד טמוק עשז יו -- ,ןעּמעשט וצ טרעהעגפיוא טינ ּםיִסֶא רהיא ןצ ךיז טָאה -- ,עט'החמומ ַא אי סיּפע ךָאד טנעז רחיא --
 | דניק ןיימ ,חמלש האופר ַא ןעקישוצ םהיא טעװ טָאג ,טָאג --

 | ...{דניק ןיימ ,(תושעל) סעסנייַאל אילפמ 8 ןיא רע !דניק ןיימ ,רשב ?כ אפור ַא זיא רע
 ,ּפָאק רעשליבסנַאמ א ,עגידנענעקלחָאו ַא ,עט'נדמל ַא רַאפ יז טליג רַאפ -רעד ןוא ,רעטרעוו-שדוק-ןושל אמזוג ַא ןָאק שירבַאד עמחהומ יד
 ,עריטַאס ןייז טימ טעשטוקעד רעטייוו םיסָא רהיא טָאה -- ?טינ ןעד טפלעה ןעכערּפשּפָא ןוא ,ונ --
 ,דניק ןיימ ,ןייז חפי חלוע טינ ןעכ -עוּפש ןיימ ןָאק טדָאטש רעדמערפ ַא ןיא !דניק ןיימ ,ןיינ --
 : טנָאזעג ַאקעוװער םהיא טָאה ,ןעכילטיא ןעסעגעגוצ ףוס-לכ-ףוס ךיז טָאה עריטַאס ס'ּפיסַא רָאנ ; ךילטנעפָא ױזַא רהיא רעביא טעּפש עמ סָאװ ,ןעוועג זגורב טינ ןיא ןוא "דניק ןיימא ןעפורעג םהיא טָאה סָאװ ,שירבָאד עמהומ רעד טימ סעװָאטַאק ןעבירטעג גנַאל טָאה ּפיסִא דלעה רעזנוא
 םָאוו ,ןאמרעפייפ ףתוש םענעזעוועג ןייז טימ טרהיפ רע סָאװ ,טעצ -ַארּפ ןעסיורג םעד ןעגעוו טלהעצרעד םהיא טָאה רע .ןעטפעשעג שנייז חכמ טדערעצ ּפיסָא םחיא טימ ךיז טָאה ךיז ןענעגעזעג ם'ייב ןוא ,הלוה םעד ןעכוזעב ןעמוקעג ןיא רענולק רָאטקָאד רעד זיב ,עלייוו רעשביה ַא ףיוא ןערַאװעג טמוטשנַא זיא ּפיסָא זַא ,ןָאהט -עג קוק ַאזַא םהיא ףיוא טָאה ןוא -- | ּפיסֶא ,ןיוש גונעג --



 טי 1

 עת 1 עי טעג א
 רהעז םהיא ייב טהעג סָאװ ,קירבַאפ-שעוו רעשינַאקירעמַא רעד

 !ָאווָאלס עיִאנטסעשט -- טו

 -ערעטניארעפ קרַאטש תליחת ךיז טָאה רעגולק רָאטקָאד רעד

 "וקעב וצ ןעוועג גירעיגיינ רהעז זיא ןוא תוישעמ ט'ּפיטָא טימ טריס

 -רעדנָא ףיוא סעצָארּפ ןעטנַאסערעטניא םעד ןעגעוו ףירגעב ַא ןעמ

 -נוא ,קירבַאפ-שעוו רעשינַאקירעמַא רעד ןענעוו ןוא ןָאילימ ןעבלַאה

 צ םהיא טָאה טָאג סָאװ ,ןעוועג חיחמ טושּפ ךיז טָאה דלעה רעז

 רע טָאה ,םהיא טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ ,ןעשנעמ ַאזַא טקישעג

 ,סעיּפָאק ,סעינעשַארּפ :ןערעיּפַאּפ קַאּפ ןעצנַאנ ַא ןעמונעגסיורַא

 .ןערעיּפַאּפ ױזַא טָאלג ןוא ךעלטיווק ,ןעלטכעוו ,ןענַאלּפ ,תונובשח

 ןעצנַאג םעד ןעקוקרעביא טזומעג ךַאבענ טאה רעגולק רָאטקָאד רעד

 -ָאלשעב םהיא טָאה סייווש רעטלַאק ַא ןוא ,ןערעיּפַאּפ טימ קַאּפ

 -עגנָא ןיילַא ךיז טָאה רע זַא ,ןוהט טנָאקעג רע טָאה סָאװ ,ןעג

 יייז ןופ ןעסירעג ךיז רע טָאה לָאמ עכילטע ?קילגמוא ןייֵַא טנערפ

 םהיא זיא ּפיסֶא : טסיזמוא רָאנ ,רעגייז ןץ'פיוא טקוקעג ,דנעה ענ

 ןוא ןירַא ןעצרַאה ןיא ךיילג ןעטפעשעג ענייז טימ ןערהָאפעגניירַא

 טָאה אקעווער זיב ,טייצ העש עטוג ַא טעשטומעגּפָא םהיא טָאה

 םָאה רחיא רַאפ) ןעגָאלשעגרעביא ןעמוקניירַא רהיא טימ םהיא

 .(ץרא-ךרד טַאהעג דלעה רעזנוא

 ס'רעדנעס ןופ ןערהָאפעגסױרַא זיא רענולק רָאטקָאד רעד זַא

 "םורַא ,ןעצרַאה ם'נופ ץפיז ןעיירפ ַא טזָאלעגסױרַא רע טָאה ,ףיוה

 טימ לעמעז ררעה רעד ךָאנ טינ םהיא טפיופ סע יצ ,ךיז טקוקעג

 .ןעטנעמוקָאד ענייז

 -רעד רעגולק רָאטקָאד רעד טָאה -- !ּפָאק רענעטלעז ַא --

 ! ןָאילימ ןעבלַאחרעדנָא -- .ןעטנעיצַאּפ ערעדנַא ענייז ייב טלהעצ

 טנעק רהיא ;קנַאלב ררעה םעד ייב ,טנעיצַאּפ ַא ייב ןעוועג ןיב ךיא

 .ּפָאק רענעטלעז א ,םעדייא ןייַא רע טָאה ?קנַאלב ררעה םעד ךָאד

 -ימ ןעבלַאהרעדנָא ףיוא סעצָארּפ ַא טרהיפ רע ,רָאפ ךייא טלעטש

 ! ןָאיל



 א עג
 ? טנוזעג ןיא ןע'קנַאלב ררעה םעד סע טהעג יו ?הלוח רעיא םיּפע טכַאמ עשז סָאװ .?ױזַא --
 ןוא רעהַא ףונ ןעצנַאנ ן'טימ ןעזיוועב טָאה רענולק רָאטקָאד רעד ןוא -- ...ןיחַא רעדָא ,רעהַא רעדָא ,סיזירק רעד ןייז ףרַאד -- רעט -עּפש טינ -- ןעגרָאמרעביא רעדָא ןעגרָאמ זַא ,ןעכער ךיא ...סוזָאוװ -ךענ סוטַאטס ,גנורעדנערַאפ םוש ַא ןהָא פייוורעד } טע --

 ,ןיהַא
 ,ןעבעלב ,רעדנעס בר יו ,שטנעמ ַאזַא הריבע ןייֵַא !אוווא --

 ? רָאטקָאד ררעה ,ףףיא טנֶאְו וו
 {שטנעמ רענעטלעז ַא ,שטנעמ ענעיטשטָאּפ א ,שטנעמ רעשיטייל ַא ,שטנעמ רענייפ ַא { קפס םוש ַא ןהֶא ,ָא --
 ? רָאטקָאד ררעה ,רעדניק יד טימ בייוו סָאד ןוא ,ונ --|

 | רעגולק רָאט -קָאד רעד טָא ,שטנעמ דענעדליג ַא ,שטנעמ רענעטנעמיד ַא -- ? ןוחט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ { ןעשטנעמ עשיטייל .,.עלעמיוב ם'נופ טייוו טשינ טלַאפ עלעּפע סָאד .ּףָאֹׁש עכלעזַא ,ךוטסַאּפ ַא רעסאו { עילימאפ עצנַאג יד ,עלַא ,טייל עכילרהע ,ןעשטנעמ עטוג ,ךַאב -ענ רעדניק יד טימ בייוו ץ'רַאפ קילגמוא רעסיורג ַא ,ךָארב רעס -יורג ַא ,ךָארב רעסיורג ַא ,יאדוַא { טשינ רָאנ טגערפ ,ַא --

 | | ןהעטש -וצסיוא טינ זיא ןעטסילשעריא עגיזָאד יד ןופ ?ןערהַאפ ךייֵא וצ רע לָאז טסיזמוא : טלָאװעג רהיא טָאה סָאװ ,ֿפחומ עשז טייז {פעברעק עבלַאה סָאד בעיל רע טָאה ,יוא ...לעברעק עבלַאה סָאד יבא ,ןיירַא טלעוו קע ןיא ןערהָאפ ךייַא טימ רע טעוו ,טכַאנ עבלאה ןיא ףיוא םהיא טקעוו רע טרהאפ ,ןעפור טשינ םהיא לאז עמ ןיהואו .ַאד רע זיא םוטעמוא .םהיא ןענעק עלַא !שנעמ רענעדליג ַא ,רענעטנעמיד א : חבש ןעבלעז םעד ךָאנ ךיוא םהיא רימ ןעגָאז ױזַא ןוא ,ןעטנעיצַאּפ עגייז ףָאנ הוא ןענָאז ווזִא
 ןוא ,ךָאנ םעד ךָאנ םסיול רע ןַא ,בעיל קרַאטש יױַא סָאד טָאה רע ;לעברעק עבלַאה סָאד םעיל טָאה רענולק רָאטקָאד רעד



 טייג

י ער פריז עד
 טי

 טינ שוריפב אד העז ךיא ןוא .ןעבעג םהיא סע זומ רע זיב ,גנַאל

 : םהיא טביירט עמ זא ,טרפבו ,טייז ןייז ןופ הלוע םוש ןייק סױרַא

 רע זַא ,קרַאמ ןיא טרעהעג בָאה ךיא ,עניימ המשנ ,העג ---

 -על ןיימ ,העג !דניק א טלעזָאמ םעד ייב ןוא ,סופיט ַא ףיוא טניל

 יקטמ רשפא ןוא ,לעברעק ַא ןעמענ וד טסנַאק טרָאד .רעכיג ,ןעב

 גָאט ןעדעי ןיהַא טמענ עמ שיילפ לעיביוו יסייוו ךיא תמחמ ,ייווצ

 דכעט ענייז טימ בייוו ןייז טעילַאוט ַא רעסָאװ ,ןהעז טסלָאז וד ןוא

 .תור רעד זַא ,סניימ ץרַאה ,טגָאזעג ןיילַא וד טסכָאװ ,ןענָארט רעט

 -ָאהעג גונעג טסָאה ,עניימ עמַאמ ,השקשינ !ןעמענ טינ ייז טעװ

 - ךיז םעש !לומ וצ םָאלּפוײ םעײ ןעמוקעב טסָאה וד זיב ,טעווער

 ןיימ ,טיילק ןיימ זיא םָאד ;הסנרּפ ןייד זיא סָאד ,ןיורק ןיימ ,טינ

 ..יגונעג ָאד טנייה זיא םיריוטקָאד ןוא ,םָארק

 עכלעזַא זא ,ןָא ןיוש ךיז טסיוטש רעזעכ ןיימ זַא ,ןעכער ךיא

 .-עגרעביא זיא סָאװ ,בייוו ַא -- בייוו ַא ןעגָאז רָאנ ןָאק דער ןעטיז

 "קָאד ררעה ,ריד זיא ?הָאוװ זַא ,ןעבעל ןעצנַאג ן'טימ ןַאמ םוצ ןעבעג

 רעג ,ןעמַאנ ןעבעיל ןייד זיא ?הָאװ זַא ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ,רָאט

 "רעפ רימ ! ןענַאמ עֶלַא ןופ ,עַא ןופ רעטסכילקילג רעד ,רעטשנעב

 ++1 ןעצרַאה ןעצנַאג ,ןעצנַאג ן'טימ ריד ןעניג

 ןוא רעזעל עניימ ןופ הליחמ ןעטעב לָאמ ַא רעדעיוװ זומ ךיא

 ימַאפ עטסבעיל רעזנוא ןעפרָאװענקעװַא בָאה ּךיא פצוו ,זירעזעפ

 ושרַאּפ עגיטייז טימ ןעמונרעפ ?עסיבַא ךיז בָאה ןוא קנַאלב עיכ

 ס'רעדנעס רעזנוא שירבָאד עמהומ עטוג יד זיא ,םנעטשרע :ןענ

 דָאד יד יו ױזַא ןוא ; שיילפ ןוא טולב ,רעטסעווש ענענייא ןייֵא

 הלוח רקבמ ןעמוק טנַאקעג טָאה רעטסעווש עגיצרעהמרַאב עגיז

 ןיא טרָא לעקיטש א טנעידרעפ םיוועג יז טָאה ,רעדורב םעד ןייז

 ןעבָאה רענולק רָאטקָאד םעד ,סנעטייווצ ןוא ;עקינַארכ רעזנזא

 דיורפ ןערהיפ וצ טכַארבעג טָאה םהיא } טכַארבעג טינ רעהַא רימ

 .תרשמ רעד עק



 1 / מע
 ,.,} ןיירַא קנַאב רעגנַאל רעד ןיא ןעגעלּפָא טשינ ,רָאטקָאר ן'טימ סנעטייצעב ןהעז ךיז ףרַאד עמ | רהעז ,רחעז טיהעג ןייז ףרַאד עמ { טרָאטש ןיא ערילח ַא םורא טהעג עס !ערילח ןימ א ,קילגמוא ןייא ,ייברעפ זיא קנַאלב רעטלַא רעד זַא ,טדָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןעגנולקעצ טָאה ,עשרָאטקָאד יד ,יורפ עיירטעג ןייז ןוא ,דירי ןעצ -נַאג ַא גיטהעווכיוב ס'רעדנעס ןופ טכַאמעג טָאה ןוא גָאט .ןיא לָאמ ףניפ רעהַא ןערהאפ וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,לָאמ עטשרע סָאד ןער -הָאפ וצ ןעמוקעג זיא רָאטקָאד רעטוג רעגיזָאד רעד ךלַאב יו

 .פעטיפ אטק עטכא סָאד
 | .ךָאנ סיּפע ןוא | ,הלוח ם'ניא ןעסעגרעפ עדנוזעג יד ,ןעגירעגנוה םעד טינ טביולג רעטאז רעד

 ,ערעשטעוו ןעסע טצעזעג ךיז טָאה תחּפשמ ס'קנַאלב רעדנעס זַא ,ןהעצ ןעגנולקעג טָאה רעגייז רעד
 רעלעט ַא ?עמעז ררעה םעד ףיוא ןעסָאנעגסױא רע טָאה טעּפמיא טיורג רַאפ ןוא ,טסעג יד רַאפ ןענייפסיוא טלָאװעג ךיז טָאה רע - ;שזַארוק סיורג טימ שיט םוצ טננאלרעד טָאה עקיורפ .רעטייוו ױזַא ןוא ,ןעּפיל יד טשיװעגּפָא ןוא ?עפעל םעד טגעלעגקעווַא ּפוז ןעדעי ךָאנ טָאה יז :ונייהד ,ץרא-ךרד סיורג טימ ןעסעגעג טָאה שירבָאד עמחומ יד .טקריוועג טינ ַאד רעבָא טָאה עריטַאס ןייז רֶאנ ,שירבָאד עמהומ רעד רעביא ןָאהטעג ךַאל 8 לָאמ רָאּפ ַא ָאי טאה 56 ףנעה רענעראלרעּפטינ רעזנוא .ךיליירפ טינ ןעוועג סיּפע זיא סע ןוא ,גידעל ןענַאטשעג זיא פהוטש ס'רעדנעס לייוו ,ענשטעטַאטס ןעסעז -עג ןענעז עלַא ; ךילנהעוועג ץנַאג ןעגנַאגעגוצ זיא טייצלהַאמ רעד ,שירבָאד עמחומ עטלַא יד -- ןע'ּפיסָא ןעבעג ,סוקרַאמ ןעסעזעג זיא ץינָאס ןעבענ ,ּפיסֶא ןעסעזעג זיא ןע'מייח ןעבענ ;םייח -- דנַאה רעקניל רעד ייב ,ינָאפ -- דנַאה רעטכער רעד ןופ ,רהיא ןעבענ ; ַאקעווער ןעסעזעג זיא ,(חלוח םעד ןַאמ רהיא ןעבענ טעניבַאק ןיא ןעסעזעג זיא היח-םירמ) טרָא ס'היח-םירמ ףיוא ,ןָא-עביוא
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 אי ןליורפ) טַאהעג תונמחר םהיא ףיוא טָאה רע רָאנ ; ןעבעג

 ,יַאנתב ,לעבור ןהעצ ןעהילעג םהיא טָאה ןוא (! ץרַאה טוג ַא רהעז

 רַאפרעד םהיא רע לָאז טכַא רענייז ןעגרָאמ יוװ רעטעּפש טינ זַא

 | .לעבור ןהעצפופ ןעבעג

 : ןיירַא לָאז ןיא שזַארוק טיורג טימ ןײרַא זיא ּפיסֶא

 ןיוש ןעמ ןָאק טכאנייב ףלעווצ רעגייז ! טדָאטש ענייפ ַא --

 !ָאװָאלס עיַאנטסעשט ,רעטרעדנוה ןייק ןעטייבעצ טינ

 ןע'ּפיסָא ייב ןוא ,העש עבלַאה א ךָאנ ןעגנַאגעגרעביא זיא סע

 -עצ רשפא ךיז טלָאװ הרבח ןוא ,טגָאטעג לעבור ןהעצ יד ןעבַאה

 רעד ןעוו ,ןירַא הור ןייז ןיא רעדעי םולשב ןעטרָאק יד ןופ ןעגנַאג

 ם'נופ טּפַאחעגפיוא טינ ךיז םיצולּפ טלָאװ לעמעז ררעה רעטציהעצ

 :רגָאװג 8 טימ ,רעטהירבעגּפָא ןווא וו ,םי

 רהיא זַא ,ןעקנעדעג טפראד רהיא !ַאנוװָאמַארבַא ַאיפָאס --

 -עפַא עכלעזַא טנייפ בָאה ךיא !סעקילושז ןייק טימ טינ טלעיּפש

 !ַאווָאלס עיִאנטסעשט !סער

 "נָא ןיא םלוע רעד ןוא ,ןעברַאפ ײלרעלַא ןערָאװעג זיא ינָאס

 / :ןע'ּפיסֶא ףיוא ןעלַאפעג

 ?ןעװ ?ואוו ?ױזַא יו ? סָאװ ? ןעטרָאד זיא סָאװו ?אה --

 -- .לוק ןייז טימ טינ ןעגירשעג ּפיסֶא טָאה -- !שטייטס --

 "רַאק ןייק טינ ןענעז רימ ? סעכלעזַא רָאנ רהיא טזָאלרעד ױזַא יוז

 "רַאק ןייק טינ ,ןעשטנעמ עכילטנערָא ןעלעיּפש ָאד ! סעקישטשנַאמ

 -עלַא רַאפ ריטסעטָארּפ ךיא !ַאנװָאמַארבַא ַאיפָאס ! סעקינשזאיט

 ַא ןעמונעגסױרַא טָאה ןוא ןעדליג ַא טלעטשעג טָאה רהיא זַא ,ןעמ

 :ָאװָאלס עיאנטסעשט !דומ ךיז טייז ! רָאנסוא רעניצײעפ

 -ַארבַא ַאיפָאס םהיא ףיוא זיא -- ! קינשזָאיטרַאק רהוא ,ךַא --

 { טסירעּפַא רעטסערנ רעד ןיילַא טנעז רהוא -- .ןעלַאפעגנָא אנווָאמ

 עלַא ן'ַאקעווער ןָא-טערט רהיא יו ,טינ העז ךיא זַא ,טניימ רהיא

 ?שיט ן'רעטנוא סיפ יד ףיוא לָאמ
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 .שיט ם'נופ טױרַא זיא ןוא ןיירט ; + :וו-ו+ 3+14 1111 ןוגמ

 -טנעעג ינָאס רהיא טָאה -- ! עקוַאזרעמ ַא ןיײלַא טזיב וד --
 -ניא טעװענטטַאלרַאשרַאפ טָאה טנַארפ ןייד ןוא -- ,סעכ טימ טרעפ
 ...ןעכַאז עטוג ףיוא גרוברעטעּפ ןיא השורי ןייז ןעצנַאג

 |1?1?ךיא 11177?ךיא 1177?ךיא !?:?סָאװ | ?ַאה --
 || !!ָאװָאלט עיָאנטסעשט

 {ליטש ןייז זָאל --
 | ,ןילַא ךיז וצ טגָאזעג סוקרַאמ טָאה -- ?עידעג -ַארט אזא ףיוא ,עפָארטסַאטַאק רעד הוא וד טסגָאז טָאװ --

 -ָארשרעד א ןעפָאלעגניירַא ,טגָאזעג עקיורפ טָאה -- | ליטש ןיוש ןייז לָאז סע ,ןעלױֿפַאב טָאה תיבח-לעב רעד } ַאשששששש - י
 : .רענעק

 -עגנָא ןעגנַאגעצ ךיז זיא רעדעי ןוא -- ןעלעיּפש ןעטרָאק ןיא סייצ יד זיא טציא טינ זַא ,טנַאמרעד טשרע ךיז טָאה הרבח ןוא ,טקר : -עג רעטרעוו ס'עקיורפ ָאד ןעבָאה ,ירטקעלע ןופ חכ רעד יו :
 ,ןיירַא חור ןייז ןיא ךיז וצ ,זָאנ רעטזָאלענּפָארַא ןייַא טימ ,ןעזָא
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 ידו ' יו

 0 תן עג ליפטן
 עט ירא רופטמק סע אוו.( טיט

 ןיילַא ךיא רָאנ ,ךוב ןעגיזָאד ם'נופ רעסַאפרעפ רעד ,ךיא ןוא

 סָאװ ,טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא שנעמ רעגיצנייא רעד ןעוועג ןיב
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 *י ּ' ו : רעביא ןיילַא רענייא טרעיצַאּפש

 בָאה ךיא לעיפיוו ןוא ,ןעביירש םוצ לַאירעטַאמ טכ : .
 1 ןפסא ) |

 - ןרנכ בנו
 2 4 +=: טא וןָככ }) זו

 י

 -ב 3 -- 48 וע ואמ א }|| א { 1

 - = ריז -=* + ןןא וו : ,

 -עלקסיוא טנַאקעג טשינרָאג ךיא בָאה ,טרעלקעג ןוא טכַארטעג טינ

 טָאה טָאג זיב ,ןײרַא ןַאמָאר ַא ןיא ןעגיוט לָאז סָאװ ,סעכלעזַא ןער

 ןעבָאה ןעגיוא עניימ ןוא ,רעביירש ןעגנוי ַא ףיוא טַאהעג תונמחר

 - ןענעז ןערוגיפ יד ...ןערוגיפ עצרַאװש ןופ לעדער ַא טיּפע ןעהעזדעד

 -םיוא ךיז טָאה רימ ןוא ,רימ וצ רעטנעהענ לָאמ עלַא ןעגנַאגעגוצ

 ;רעדיילק עצרַאװש ןיא ןָאהטעגנָא ,םיתמ העז ךיא זַא ,ןעזיוועג

 ןוא ט'הנעט'עג ,ךיז ןעשיווצ טדערעג יו סיּפע ןעבָאה םיתמ יד

 טלָאװ ךיא ןוא ,הטימ ַא םורַא ןענַאטשעג ןענעז ייז ; ךיז טגעירקעג

 -עלפ ַא יו ,ךַאז ןימ ַא ןעטלַאהעג ןעבָאה ייז זַא ,ןערעווש טנָאקעג

 ךיז וצ ןעגיובעגנָא יז טָאה רעדנוזעב רעדעי סָאװ ,עקלעטוב ַא ,לעש

 רעטייווצ רעד ,ןעטייווצ םעד ןעבעגעגרעביא ןוא ןיירַא ?יומ ןיא

 ןעגנַאגעגרעביא ןיא טסָארפ ַא .,רעטייוו ױזַא ןוא ,ןעטירד םעד

 .ריוּפַאק טלעטשעג ךיז רימ ןעבָאה רָאה יד ןוא ,בייל ןיימ רעביא

 יעג טינ םיּפ יד ךימ ןעבַאה ,ןעפיול ןעזָאל ךיז טָאװעג בָאה ךיא

 ךיא ױזַא יװ ,ןהעטשרעפ טינ סע ךיא ןָאק הזה םויה דע ,טגלָאפ

 ךייַא טלעטש רָאנ !דחּפ רַאפ ,קערש רַאפ ןעברָאטשעג טינ ןיב

 ןענעז הטימ רעד טימ םיתמ עניזָאד יד זַא ,גנושַאררעביא ןיימ רָאפ
 ן ריויטלרט ד פיצל = אי" יו ס 5 ?פ 8 = 'ס שם 66 ( 4{ 4 = ם } ;..



 1 | קנַאלב רעדנעס

 ואוו !ןמלז .,,דיגנ םעד רעדנעס בר ֹוצ תורבקח-תיב ם'נופ --

 ןוא הטימ יד רעדינַא טלעטש ?ן'יבררמ-יול ייב ? םילכ יד ןענעז

 .ךעלעקשטעּפַאק וצ ןעמענ רימ ןעלעװו ,?עשעלפ סָאד רעהַא טיג

 -עג ןיא רעדנעס בר ?רהיא טדער סָאװו !לאפר בר --

 ? ןעברָאטש

 רעזנוא טשינ זיא'ס -- ןעברָאטשעג טינ ,ןעברָאטשעג ַאי --

 רַאפ טינ אמתסמ .רימ ןעהעג ,ןעפור טקישעג טָאה עמ ;קסע

 םעד לאפר וצ ןָא ןעמ טמוק ןעו !ךיז טהעטשרַאפ ,גָאטליואוו

 ,טסָאה ,לאכימ ....טלעוו רענעי ףיוא טהעג עמ זַא ? שמש-רעביוא

 | ?קַאבַאט קעמש ַא ,ךיז טכַאד

 ,ןעברָאטשעגּפָא ךיוא רעדנעס בר זיא ,סָאד טסייה .?ױזַא --

 .ןעבעלכ ,הריבע ןייֵא ??לאפר בר

 ןעזָאל ?ךיוב ןעבָארג ַא טַאהעג .? זיא סָאו ? הריבע ןייֵא --

 ןיא טדיוט ם'נופ ךיז ןעטלאהַאבסיוא ..ןעהיירפ םערעוו יד ךיז

 עטַאט ,גונעג טרָא ָאד זיא םלוע-תיב ן'פיוא ןוא ,ךילרעווש לעסיבַא

 ןייֵא טזָאל ,ןעשטּפעלח ֹוצ ןיוש ךייַא גונעג ?ונ ,חרבח ...!רעניימ

 ןוא ,ענידיא עליואוו ץנַאג ַא זיא עכירעדנעס .רעטעּפש ףיוא טרָא

 שטאח טחיא ןעלָאז ריס ? אה ,ןייז אמתסמ טעוװו טעריּפש רעמע ןייא

 ןיוש ןיא ס ,רחיא טניימ יוװ ...טכער ןייז ןעכאמ גָאט זיב ןענַאק

 ? טעּפש

 .לאפר בר ,ףלעווצ רעגייז --

 טהעטש טכאנ יד !רעדניק !רעדניק ?ףלעוװוצ ?ַאה --

 !אדייה !טינ

 רימ ףיוא טָאה טדיוט ס'רעדנעס ןופ הרושב ענידמיצולּפ יד

 רעד טימ ןהעג טזָאלענ ךיז בָאה ךיא זַא ,טקריוװעג קרַאטש ױזַא

 זַא .סָאװ בעילוצ ןוא ןיהואוו ,ךיז טנערפענ טשינ ,םישמש הרבח

 ןוא ,ןעגנַאגעגּפָא סָאװ-גינעװ רימ רע זיא ,טבעלעג טָאה רעדנעס

 ךימ סָאד טָאה ,ןעברָאטשעג זיא רע זַא ,טרעהרעד בָאה ךיא זַא

 ?רהיא טגערפ סָאװ : ןעצרַאה ןיא סיר ַא ,ןָאהטעג ּפיצ ַא יו סיּפע

 יו !ריד אנ -- םיצולּפ ןוא ,םורַא טהעג ,טסע ,טבעל שנעמ ַא
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 ַאזַא ךָאנ טרפבו ?ןעצרַאה ם'ייב ןעמעננָא טשינ סָאד לָאז ױזַא

 ...םָאוו ...טָאװ ,רעדנעס

 טדער סָאװ ,טדָאטש יד טגָאז סָאװ ,ןערעה רעסעב רימָאל רָאנ

 ררעה םעד םורַא ָאד ןעהעטש סָאװ ,ךעלדער עֶלַא יד טָא ,םלוע רעד

 קנַאלב ררעה ם'ייב ,ףיוה ןיא קנַאלב ררעה םעד ייב ,זיוה ס'קנַאלב

 ...? בוטש ןיא

 .טק א רע טש רע רע ד

 {טינ ערהדןיע ןייק ,םלוע רעסיורג א רַאפ סָאװ --

 ,םינמחר ינב םינמחר ,ןעדיא רימ ןענעז טסיזמוא טינ --

 זַא ,טנעידרַאפ יאדוַא טָאה רע ?רהיא טניימ עשז סָאװ --

 ,דובכ ַא ןוהטנָא םהיא לָאז עמ

 ?סָאװ טימ ?סעכלעזַא טרָאד זיא סָאװ --

 ָאד םהיא ןופ טָאה טדָאטש יד סָאװ ,תובוט עסיורג יד ,ָאי --

 ?ןעקילג יד ?טַאהעג

 ? תובוט רַאפ סָאװ ?רהיא טליוו תובוט --

 ? רעסיורג ַא הקדצדלעב ַא רשפא וצ ---

 ? הקרצ-לעב ַא ,ריאמ בר ,ךייַא ייב טסייה סָאװ --

 ? ןבדנ רעסיורג ַא ױזַא טָאלג יצ --

 ?ןעבָאה טליװ רהיא סָאװ ,טינ סייוו ךיא --

 ? אמתסמ ןדמל רעסיורג ַא וצרעד ןוא --

 ..ןעדָאש ןייז ץוח ,םלוע-ןואנ ַא ,ָאי --

 ! םימשיארי רעסיורג ַא ןעוועג רעבָא רע זיא רַאפרעד --

 ! ךַאז ענווָאדלַאװג ַא ,ָאי --

 ! ַאחדַאחדַאח ,קינ'ואו-דמל ַא --
 ! םורפ רהעז עֶלַא טנעז רהיא --

 -טיה ןהֶא ךיוא ןעהעג רעדניק ערעזנוא ?רהיא טנָאז ,םורפ --

 ?םייח בר ,רהיא טגָאז סָאװ ?ַאה ,רעדניק ס'רעדנעס בר יוװ ,ןעֿל

 ?ָאיֵא ,תבש םיא סָאריּפַאּפ ַא ךיוא טרעכיור םעדייא ןיימ



 קנַאלב רעדנעפ
099 

 ענעגייא יד ךיוא אמתסמ ןעגָארט רעטכעט ערעזנוא ןוא --
 ? אה ,רָאה

 { קנַאד א ךייא טמוק --
 ? ךייֵַא טעב ךיא ,ןעיירע'תוטש עלַא יד טָא זנוא ןעגיוט סָאװ --

 ?יאבנ רעזנוא סיּפע טגָאז סָאװ
 ? אשידק-הרבח ןופ יאבג רעזנוא --
 ? ןעקָאלפ ןמלק בר רעזנוא ,ָאי ,ָאי --
 ...ןעכַאז עש'להק ןיא טינ ןיוש ךימ שימ ךיא ? סייוו ךיא --

 ! טנַאװ ןיא ּפָאק ןעגָאלש טרָאד ךיז ייז ןעזָאל
 - ןיא טינ ןיוש ךיז טשימ רע ? םהיא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ --

 ?אה ?ןערהָאי עטוג ...{ ןעכַאז עש'ל?חק
 ? ןע'תקולחמ עטסוּפ עגיזָאד יד טָא זנוא גיוט סָאװ ,ןיימ ךיא --

 ?טלעג ןעבעג סיּפע טעװ עמ ,רעסעב טגָאז
 ' לטלעג טסייה סָאוו --
 { ךיילג טינ זיא טלעג וצ טלעג ? טלעג לעיפיוו ---
 | ...ךעלקעז ןהעצ ַא ןיימ ךיא --

 ? ךייַא טעב ךיא ,גיצנַאװצ ןייק טינ סָאװ רַאֿפ --
 ןעלעוו סָאװ !רימ זיא העוו ? ךעלברעק דנעזיוט גיצנַאװצ --

 | ?טלעג עמוס ַאזַא טימ ןוהט ריס
 | ..?םת א ןופ הלאש אזא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ .,ןֿפ2ש ןייד זיא הע ןוא ךֶא זא ,ןערעוװ וד טסלָאז ופט --
 זיא ךעלברעק דנעזיוט גיצנַאװצ ,תמא םעד ךייַא גָאז ךיא --

 -גיוו ןעמוקנָא טעוו ? ןעטרָאד זיא סָאװ ןיֵאדַאיַא אזַא סינ רַאג
 ..!קילגמוא רעסיורג ַא ! םישרוי יד לעסיבַא רעגיצ

 ..!השקשינ ,גונעג טלעמַאזעגנָא טָאה רע --
 !טלעג רשכ --

 ! טנעה עדמערפ טימ --
 ! טולב שידיא --

 ? דלַאװג ַאזַא טרָאד זיא סָאװ ...1 אש --
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 ? "ןעביוהפיוא? ןיוש םהיא רהעק עמ ?בבוטש ןיא ?ואוו --

 ?לוק ס'לעצעג זיא סע זַא ,טכַאד רימ !ןיינ

 ? ס'קעצעג רעסָאװ --

 ! ס'רעדיינש םעד לעצעג --

 רע טשימ םוטעמוא !ץעגייש ַא זיא סָאד ?רע ?יוװ סָאװ --

 { ןיירַא ךיז

 ?טינ ןעד טסייוו רהיא !עגלַאּפ א ,לערעדיינש ַא --

 יװ ?ןייז לבוס טינ סָאד טנַאק רהיא ןוא ?יקַאט ױזַא --

 רעד קעװַא ךייֵא טּפַאח ױזַא ,טרָאװ ַא טגָאז טַארבשַאנ ַא דלַאב

 ?העוו ןוא דנואוו ךייַא זיא ,רעדיינש ַא זיא לעצעג זַא ..!חוה

 } הכאלמ ןיימ טימ טשינ 5לב ךימ םעש ןוא רעדיינש ַא ךיוא ןיב ךיא

 { קינ'יבצ-יתבש ןייק ,רעגיוזטולב ןייק ,קינסַאּפעטסוּפ ןייק טינ יבַא

 יקַאט ןעמ לָאז סָאװ רַאפ ,ןירַא רענייב ס'נעטַאט רעיא ןיא חור א

 בר עכלעזַא ךס ַא טָאה רהיא ...? לעדנייב ןייק ןעקעלּפָא טשינ ָאד

 -יינש ן'פיוא ןעמענ טשינ יקַאט ןעמ לָאז סָאװ רַאפ ?סרעדנעס

 !םיצקש !סרעפיוז !סרעסערפ ?עבטמ ַא ךיוא לעכלהוש ןעשרעד

 ...{ סעיַאטלוה

 ...תוישעמ רימ גיוט סָאװ ,דובכ טכוזענּפָא ךיז טָאה רהיא --

 ?ױזַא טרָאד ןעמ טיירש סָאוװ --

 !דנעזיוט גיסיירד -- טיירש רע ;רעגערט א ט'הנעט סָאד --

 !גונעג ןוא ,דנעזיוט גיסיירד

 !גיסיירד { גיצרעפ ! גיסיירד ---

 !גיצרעפ 1 גיצרעפ ---

 ?גיצרעפ סָאװ --

 ! ךעלברעק דנעזיוט גיצרעפ --

 ..!גיצרעפ !ניצרעפ } גיצרעט ---

 | גיצרעפ ,רעדניק ,טיירש --

 66!!גיצרעפ !ניצרעפ { גיצרעפ --
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 .טקַא רע טיווצ רעד

 רעכילרהע ןייַא טנעז רחיא ,ןמלק בר ,ןילַא ךייַא גערפ ךיא --
 ...? ןעגָאז סעכלעזַא טלָאז רהיא ,סָאד טמוק יװ :דיא

 סָאװ ?סיּפע הלילח ןעד גָאז ךיא ?סָאװ ,ךיא גָאז סָאװ --
 םהיא זָאל -- רעטָאפ רעייַא ?םייח בר ,רשוח ָאד ךימ רהיא טנעז
 הלילח ןעוו רָאנ -- רעלצניק רעסיורג ַא זיא טָאג ,ןערהָאי ןעבעג טָאג
 ךייַא ןעמ טעווװ ,גיוא ןייַא וצ-טכַאמ רע ,ןייז טינ לָאז העש יד ,סחו
 ,קוק ַא טוהט ? טהעז רהיא !ךעלקיטש ףיוא בומש יד ןעגָארטעצ
 טביולק סע םלוע ןייַא רַאפ סָאװ ,רעטסנעפ םעד ךרוד ,לחומ טייז
 ! ךיז

 ? ןמלק בר ,רהיא טליוו עשז סָאװ --
 -רָאג ליו ךיא ?ןעלעוװו ךיא לָאז סָאװ ?ךיא ליוו סָאװ --

 טביולג ,ךייַא ןיב ךיא !טליוװ רחיא יו ןייז זָאל -- ענעמָארּפ !טינ
 ךיא זיא -- רעטָאפ רעיא טימ ןוא ,דניירפ רעטוג רעטסעב רעד ,רימ
 -תולימג ַא טימ ,האולה א טיִמ } ןפוא ןעטסנעש ן'טימ ?סייוו
 ָאד טזומ רהיא .ָאד הבוט רעיא ןיימ ךיא ...ץלא טימ ,טימ ,דסח
 ריבג רעטשרע רעד ...לָאטיּפַאק א ,ןעמ טגָאז יו ,טרָאפ .ןייז אצוי
 ָאד ךיז רימ ןעלָאז יַאמל ןוא ...! ןושארו שאר רעד ,,,טרָאטש ןיא
 ,שטנעמ רענייפ א ןעוועג יאדוַא זיא רעטָאפ רעיא ? ןערַאנ יקַאט
 טָאג םהיא זָאל ,ךָאנ טבעל רע בוא ,,.שטנעמ רעכילרהע ןייַא
 טָאה רע ...ןייז ?חומ רימ רע זָאל ,טינ ביוא ןוא ...ןערהַאי ןעבעג
 ןַא ,רשוי ַא ןיא ..,! טדָאטש רעד רַאפ ןעוועג אצוי טשינ טראפ
 ,.,ןעמ טנָאז יוװ ...ַא ...א ...ןהוז רערעטלע ןייַא ,שרוי ַא ,רהיא

 ? ךייַא טימ זיא טָאג ,ןמלק בֹר ,זנוא וצ רהיא טָאה סָאוװ --
 -רָאטשעג טשינ רעבָא ךָאד זיא רע ...ייברַאפ יקַאט זיא עטַאט רעד
 ? םימר-תוכיפש ןייק טשינ ןעד ןיא סע !ךָאנ ךָאד טבעל רע -- ןעב
 רַאפ טינ ארומ ןייק רָאנ טָאה רהיא ?ןמלק בר ,ךייַא גערפ ךיא
 .,.2 טָאג
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 ףיוא ראנג סיוא רימ טימ ךיז טסעומש רהיא ,םייח בר ,ע --

 ...! גידלוש ןיילַא טנעז רהיא ?  גידלוש זיא רעוו ! ןפוא רעדנַא ןייֵא

 רעד ךיז זיא "!טעװעטַאר ,ןעדיא, :דלַאװג ַא טכַאמעג טָאה רהיא

 .עמ ...! ןייוועג ַאזַא טרעה עמ ...ןעפַאלעגפיונעצ זייווכעלסיב םלוע

 .י. ! ןעברָאטשעג ! ןעברָאטשעג4 : ןעיירש עלַא ,ןעפיול עלַא טהעז

 .. !טכעלש !טכעלש, :רע טגָאז ,רָאטקָאד םעד טגערפעג טָאה עמ

 -- ,ןעמ טנייוו ָאד ןוא .."!ףוס א !קע ןייַא : טגָאז תרשמ רעייַא

 ,טרָאפ ךָאד זיא רעטָאפ רעייֵא 1 ןעמ טפיול ,ןעדיא ךָאד ןעמ זיא ,ונ

 םינ ךָאנ זיא רע זַא ,םלוע םעד טנָאז טבורּפ ןוא ...ןעמ טנָאז יו

 ןָא ...{ טעּפש וצ ןיוש ?ןעביולג ןעד ךייַא ןעמ טעװ ,ןעברָאטשעג

 { םיצקש ..,! יז טימ הנעט ,העג ונ -- ,הטימה יאשונ הרבח יד ןעהעג

 -ַאט רעייַא ןיא ,סױרַא ,םירוכש .,.? ךייַא ךָאנ טקישעג טָאה רעוו

 .1 ןײרַא ןעטַאט ס'עמַאמ ס'נעט

 .טקַא רעטירד רעד

 טרעה רהיא ,עדלעז !ןעגָאלשרעד ךימ טָאה רענוה א ,יוא --

 | ? טעווער עט'תיבהדלעב יד יװ ,טרעה רהיא ?  ןייוועג ַא

 ,ןעגנַאגעגסױא רע זיא סָאד טָא ,עקטַאלז }רימ זיא טסיוו --

 ! הכלמ ...1 תיבה-לעב ןיימ ןיוש ָאטינ !רימ זיא דנואוו !םינּפַא

 הכמ ַא ,ן'עקיורפ ייב גערפ ַא טוהט ןוא ףױרַא טפיול ! עקטַאלז

 !עסיורג ַא רימ זיִא

 .עקיורפ טפיול ןָא ---

 ?לעקעּפ ַא סיּפע ?סָאד רע טגנָארט סָאװ ?ּואוו --

 ךָאנ יצ יש ?טרָאד ךיז טרעה סָאװ ,עצדרעס-עקיורפ ---

 ...?טינ ךָאנ יצ ,ןיוש !דער ?וד טסטוטש סָאװ !עקיורפ ?טינ

 -עג טָאה יז יװ ,לעסיבַא ריד טלעפעג ..טינ ךָאנ ...ןיוש --

 רַאפ הרּפכ יד דרעו !עלַא דרע רעד ןיא טגי5 {!ליומ ַא טנעמע

 ןוא טנעידעג !עקַאידָאּפ ענעש א !ץעקמוילב ןיימ רַאפ ןוא רימ

 ..ןעגיפשעגנָא ןיידַא טנַאװ ןיא וליפַא ,ןענָאז טטלָאז -- טנעידעג
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 ןעטלַא ןייֵא ,דמעה עטשרעביוא ןײיא ?ןעמעו ?סָאװ ?רעוװ

 -וצ עט'תיבה:לעב רעיא טימ עלַא ךייֵא תורוכב-תוכמ -- טעלישז
 ייב ייז יז טָאה ,ךעלסילש יד רימ ייב ןעהעזרעד טָאה יז .}ןעמַאז

 טשינ םעדָאפ ןייק ךיא בָאה ,רהָאי ןעבעיז ןעוועג ...ןעמונענוצ רימ
 רהיא טלָאז ןהעג ,עפַאש רעד וצ טנייה ןהעג ךיא לעװ ,ןעמונעג

 יו ,טכַאנ טימ גָאט ןעגעװטרעייַא ןופ עוװערָאה ...{ סעילוק ףיוא
 טלָאז ןענערב ...?סָאוו ןוא -- ,העשיייח ןייק ,רעטפיוקרַאפ ַא

 לָאז עקיורפ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ קילנמוא ןייֵא ! רעייט ן'פיוא רהיא

 ַא ןוא .,,{ןעטעלעוויטש רֶאַּפ ַא ךָאנ טימ רעטינרַאג א ךָאנ ןעבָאה

 טגָארט ךרַאּפ עדאיל ַא ?רענייז ןייק טינ טנייה טָאה רעוו ?רעגייז
 עקיורפ ןוא } ןָא ךימ קוק ,העז ,ַאנ :רענייז ַא טימ םורא טנייה ךיז
 ןענעיד רָאנ ףרַאד עקיורפ !טינרָאג ףרַאד עקיורפ !טינ ףרַאד
 -רעד שיט םוצ ,ץוּפ ?עוויטש יד ...!טנוה ַא יו ,רעדנוזַאב ןעדעי
 -- העטש טרָאד ,העג ןיהַא ,ּפָא-גָארט ףעירב א ,ףיול גנעגנ ,גנַאל

 -על יד !עדלעז ...!רעדנַאנַא טימ עֶלַא ןערעוו רהיא טלָאז ופט

 | !לעפעל יד רעהַא טיִג {לעפ
 ?ךיז וד טסעּפעשט סָאװ ?לעפעל ערעסָאװ --

 ,רעהַא רָאנ טינ !לעפעל ץוט ַא !לעפעל ענרעבליז יד ,ָאנָא --

 ..!רעכיג ,רעכיג ,ונ !עדלעז ,לעפעל ענרעבליז יד ,?חומ טייז

 .טקַא רעטרעיפ רעד

 ךימ וד טזָאל ןעמעוו ףיוא ! רעדנעס ןיימ ,ןיורק ןיימ ,יוא --

 סָאד זיא ואוו -- הנמלַא ןייַא רהֶאי גיסיירד ןוא ןעיינ ייב ?רעביא

 ...? סעכלעזַא ןערָאװעג טרעהעג

 רהעווש רעד ןוא ,רעטָאפ ַא זיא טָאג ,רעגעיווש ,טינ טנייוו --

 .!רעגעיווש ,ןעביילב ןעבעל ךָאנ ןָאק

 םהיא טֿסָאה וד ! טינ סע גָאז ,עקשטינָאס ,טינ סע גָאז ,יוא --

 רעד טינ רָאנ ןיא עס !עקשטינָאס ,טכַאנ עגיטנייה ןהעזעג טשינ

 ! רעהירפ סָאװ ,רעדנעס |
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 ,ןעגָאז רָאטקָאד רעד טעוװ סָאװ ,ןערעה רימ ןעלעוו טָא --
 ?טרָאד זיא רָאטקָאד רעד !רעגעיווש

 זַא ,עקשטינָאס ,ןעפלעה רָאטקָאד רעד םהיא ןָאק סָאװ ,יוא --

 -מוא ןוא דנעלע ,ךילקילנמוא ױזַא ןוא טָאג ייב גידניז ױזַא ןיב ךיא
 ...? ךילקילג

 גיוא ןייא יו ,רעדורב רעגיצנייאדןוא-ןייא ,רעדורב ַאזַא ,יוא --
 -רַאטש ַא ,טָאג רעסיורג ַא זיא רע ,טָאג טעב ,ךעלרעדניק !| ּפָאק ןיא

 -על ךיוא טדיוט ןופ ןָאק רע ,ץלַא ןָאק רע ,טָאג רעטוג ַא ,טָאנ רעק

 יו ,וד טסקנעדעג !רעדנעס רערעייט ןיימ ,יוא ..,1 ןעכַאמ גידעב
 ?ןעוועג ריד ייב זיא ,שירבָאד ןייד ,רעטסעווש עגיצנייא ןייד רעייט
 ןעוועג ןיב ךיא טוג יוװ ,יירטעג יוװ ,רעניימ רעדנעס ,וד טסקנעדעג
 ןיא טינ ןעוועג טייצ יד ,טכַאדעג טנייה טינ ,זיא ריד זַא ,ריד וצ
 ,ץֶלֵא טימ ןעטלַאהעגרעטנוא ,רעדנעס ,ךיד בָאה ךיא ןוא ,ןעטסעב

 טָאג זַא ,טגָאזעגוצ רימ טסָאה וד ןוא ,טנַאקעג בָאה ךיא טייוו יו
 ןעקנַאדּפָא רימ וד טסעו ,החלצה עלעקיטש ַא ןעקישוצ ריד טעוװו

 ןעסעגרַאפ וד טסָאה ,?ערעדנעס ,ףוס םוצ ןוא ,דובכ ןעטסערג ן'טימ
 -עג רשפא ריד זיא עכלעוו ,שירבָאד רעטסעווש עניצנייא ןייד ןָא
 יו ,ןייז ?חומ טָאנ ריד זָאל ,לערעדנעס ,ןערעדנַא ןייַא ןופ רעיירט

 רימ ןעלעוו אמתסמ }{?ערעדנעפ ,עדווירק ןיימ ?חומ ריד ןיב ךיא
 ןוא ,רעטלע רעד ףיוא ןעזָאלרַאפ טינ ךעלרעדניק ערעייט ענייד

 עניצנייא ןייד ,ךיוא רימ ףיוא ןעקוקמורַא רשפא ךיז טעוװו רעציסע
 רָאנ !לערעדנעס ,עקנַארק א ןוא הנמלַא עטסיוװרַאפ ַא ,רעטסעווש

 ןייז הטרעוו טינ ןיב ךיא סָאװ ,םעד ףיוא ןוחטב א ךָאנ בָאה ךיא
 ןייז ייב בָאה ךיא ביוא זַא ,ָאד טָא ןענַאמרעד וצ ןעמָאנ ןעגילייהח
 -האופר ַא ןעקישוצ ךָאנ םהיא רע טעװ ,תוכז עלעקיטש ַא ?הוטש

 ,לערעדנעס ,סױרַא ןעקוק ערעדנא שטָאח ,םשה הצרי םא ,המלש

 טימ ןעדער וצ היכז יד ןעבָאה ךָאנ לע ךיא ןוא ,טדיוט ןייד ףיוא
 ,..! ןעדיירפ ןיא ןעלהעצרעד ץלַא סָאד ןוא ,םשה הצרי םא ,ריד
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 .טק א רע טצ על רע ד

 םענעסַאלשעגוצ ַא ןיא רָאפ-טמוק טקַא רעטצעל רעגיזָאד רעד
 רָאנ בָאה ךיא .ןירַא טשינ ןפוא םושב ןענָאק רימ ןיהואוו ,רדח
 םארַאמ עטסעטרהעעג רעזנוא רעטסנעפ םעד ךרוד ןעהעז טנָאקעג
 םינּפ טמַאלפרעפ ַא רהעז טימ ןעסעזעג זיא עכלעוו ,לעמעז ַאקעווער
 רענעש רהיא ףיוא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא ,שיס ןעניכעלייק ַא ייב
 -רעפ טעזנַאלבעגמוא ןעבָאה ןעגיוא עיורג ערהיא ןוא ,דנַאה רעסייוו
 | .טכַארט

 ענייפ עגיזָאד יד דניצַא טכַארט סָאװ ,טסייוו טָאג ןייא רָאנ
 רעד ,ןַאמ רעכילבעיל רחיא םורַא ךיז טהערד רהיא םורַא ?יורפ
 -נעשטעווק ,סינעשעק יד ןיא דנעה יד טימ ,פעמעז ּפיטָא רעטמהירעג
 ןוא ן'אקעווער וצ ןהעגוצ ליוװ רע ;לעוויטש ענידנעּפירקס יד גיד
 ..טינ רע ןָאק ,סיוא טזייוו סע יװ ,רָאנ ,ןעגָאז סיּפע רהיא ליוו

 ...? םישרוי עֶלַא ןופ רעטסגנוי רעד ,סוקרַאמ רעזנוא זיא ואוו
 {'רעביא דניצַא טציז סָאװ ,רעגיצנייא רעד זיא רע זַא ,ןייז ןָאק עס
 רעד זיא סוקרַאמ זַא ,ןייז טלהָאמעג רהעז ןָאק עס ,ּפָאק ס'רעטָאפ
 ךיז ןָא ןעסעגרעפ ןיטולח?ל טונימ רעד ןיא טָאה סָאװ ,רעגיצנייא
 .ייברַאפ זיא סָאװ ,רעטָאּפ ןעקנַארק ם'נופ ּפִא טשינ טערט ןוא
 -ןיירַא ביוחמ טשינ ןענעז רימ ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןייז ןַאק ץלַא
 ,דנַאה רעייא רעהַא טיג ,ןיירַא ןעצרַאה ןיא רעדנוזעב ןעדעי ןעכירק
 -ָאד רעד ןיא זיוה ןעגיזָאד םעד ןופ ןהעגקעװַא רימָאל ןוא ,רעזעל
 ןענָאק ,סױרַא טחעז רהיא יו ,ןעגינעגרעפ ןייק תמחמ ,טכַאנ רעגיז
 -ופיירפ ןעבעג טָאג זָאל ...ןעסינעג טשינ טכַאנ עניטנייה ָאד רימ
 | ןעבעל רעזנוא ןיא סענעצס ענעמענעגנייֵא רהעמ ןוא ערעכ

 .פעטיּפַאק עטנהעצ סָא ד
 .םינּפ רעדנַא ןיֵא רָאג טמוקעב עטכישעג רעזנוא ןאוו

 ס'קנַאלב רעדנעס ףיוא טקורעגנָא ךיז ןעבָאה סנעקלָאװ עצרַאווש
 אר ךיז טָאה טכַאנ ערעטסניפ ךילקערש ַא ,ערעטסניפ ַא ןוא זיוה
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 -נעס ףיוא ןעסָאגעגסױא ךיז טָאה ףָארטש ס'טָאג ַא ; ןעניוצעגסיוא

 ךיז רימ ןעלָאז יַאמל ...רָאנ .דניזעגזיוה ץנַאג ןייז טימ ּפָאק ס'רעד

 טנעז ןוא ןענַאמָאר גונעג טנעיילעג סיוועג ןיוש טָאה רהיא - ? ןערַאנ

 ןעצנוק יד טימ ,ןעלעטשנָא עלַא יד טימ טנעקעב טוג אמתסמ ןיוש

 רהיא ןוא ,ךייַא טרהיפ ןוא ךייַא טרהיפ סָאװ ,טסינַאמָאר םעד ןופ

 םוצ !גיטיױַאפ ןעצנַאנניא םהיא טימ ןיוש טנעז רהיא זַא ,טניימ

 ןוא ןעגיוצעגנָא קרַאטש ןענעז ןעוורענ ערעייַא !ּפָאטס -- ףוס

 .םידחּפ ענייא ןיא ,שינרעטיצ ןייא ןיא ךיז רחיא טניפעג ףוס ן'זיב

 טָא טינ ןַאק ךיא ,טסינַאמָאר רעטכעלש ַא ןיב ךיא ! יתובר ,ןיינ

 רעטבעילעג-לעיפ רעזנוא :טנייפ ךיא בָאה תודוס ןוא ,הכאלמ יד

 -סיוא טנַאקעג טלָאװ ךיא םגה ,ןעברָאטשעג טינ זיא רעדנעס דלעה

 ןעברַאטש סע יו ױזַא ,ןעברַאטש ָאי לָאז רע זַא ,טכייל ץנַאג ןערהיפ

 ייב ןערעוו ןוא דנַאה רעד רעטנוא רעסַאפרעפ ם'ייב ןעדלעה לעיפ

 ,רייַא גערפ ךיא ,רָאנ .טניט ןעּפָארט ןייא ןיא ןעקנורטרעד םהיא

 רמערפ ַא טימ ןהעגעב ךיז ױזַא -- רעסיורג ַא ץנוק א סָאד זיא

 עמ ןוא ,דניירפ עבעיל עניימ ,רשוי ןעבָאה ףרַאד עמ ?ןעבעל

 -ירשעג יקַאט טָאה קנַאלב רעדנעס .ךיוא םענעי ןענעכערעב ףראד

 -ומַאפ רעד טימ טנעגעזעג ןייפ ךיז ,יודיוו טגָאזעג ,הָאווצ ַא ןעב

 טימ ךיא יװ ,טלָאװעג ױזַא טקנוּפ רע טָאה ןעברַאטש רָאנ ,עיכ

 .ןעבראטש ןעליוו ךייַא

 בָאה ?טכערעג יא רעװו ?טנָאזעג ךיא בָאה סָאװ ?ונ --

 דָאק טֶא ?םיזירק ַא ןעמוק זומ סע זַא ,טגָאזעג טינ ןעד ךייַא ךיא

 ,טָאג ןעביוק ןוא ןעקנַאד !רעהַא רעדָא ןיהַא -- ?יהינ טָא רַאזע

 !רעהַא סָאװ

 ַאזַא טימ רענולק רָאטקָאד רעיירטעג רעזנוא טנַאזעג טָאה ױזַא

 ַא יװ ,טנייוועצ ךיז טָאה שירבָאד עמהומ יד זַא ,עמיטש רעגיחור

 -עצ יז טָאה ,ּפָאק ןרעביא דנעה יד גידנעטלַאה ןוא ,דניק ןיילק

 -ַאק ןיא הלוח םוצ טזָאלעג ךיז טָאה ןוא םלוע ןעצנַאג םעד טּפוטש

 .ןירַא טעניב
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 וצ ךימ טזָאל {ךימ טזָאל !ךימ טזָאל !ךימ טזָאל ,יוא --
 םהיא ?יוו ךיא ! ןעניוא עניימ טימ ןעהעז םהיא ליוו ךיא !םהיא
 !ךימ טזָאל !ךימ טזָאל 1 ןעקוקנָא

 עטנאקעב ערעזנוא עלַא ךיז ןעבָאה רעטרעוװ עגיזָאד יד ייב
 קיריטַאס רעטבעילעג רעזנוא .,ךיז ןעשיווצ טקוקעגרעביא ןעיורפ
 זַא ,םופ ן'פיוא ןע'סוקרַאמ ןעטָארטעגנָא ױזַא טָאה לעמעז ּפיסָא
 .ניטהעוו רַאפ ןעגירשעגסיוא שזַא טָאה רענעי

 םעד םורַא ןעביולקעגפיונעצ ךיז טָאה לעדניזעג עצנַאג סָאד
 -- ןערָאװעג גידעבעל טדיוט ןופ זיא סָאװ ,ןע'רעדנעס ןעקנַארק
 ! בוט ?זמ

 -קָאד עטוג יד טָאה -- ?ןאמ ןיימ ףיוא רהיא טגָאז סָאװ --
 ?סיּפע רהיא טגָאז סָאװ -- .ןעסַאג עֶלַא ןיא ןעגנולקעג עשרָאט
 גידעבעל טדיוט ןופ ? רָאטקָאד אזַא רַאפ טָאג ןעטעב געמ עמ ,ָאיֵא
 שטנעמ ַא ?ךייַא טעב ךיא ,סָאװ ?רשפא ןיינ ?סָאו !טכַאמעג
 | ופט --- טָא ןוא ,רע טבעל טָא ? הטרעוו ַא סיּפע טָאה

 ,ןעגיוא יד טשיװ ןוא זָאנ יד טציינש עשרָאטקָאד עטוג יד ןוא
 .ןעגיוא יד ןעשיוו ןוא זענ יד ןעציינש רעבייוו עטוג עֶלַא ןוא

5 3 * 4 + 9 4 9 3 9 2 :: :: + + + 3 + 

 ןופ ןעקוקוצנָא זיא סָאד סיז יו ,ןעמונעגנייַא יו ,ןעש יו ,ךָא
 םורָאטצנַאט עילימַאפ עצנַאנ יד ןעוו ,עילידיא ַאזַא ןעטייוו רעד
 -קנַארק ערעווש יד טבעלעגרעביא טָאה סָאװ ,ןעקנַארק םעד םורַא
 ,סיזירק םעד ןענָארטעגרעביא ,טציװשענּפָא ,ןעמוקעגרעביא ,טייה
 ,שנעמ א ןערעוו זייווכעלסיב ,ךיז וצ ןעמוק ןָא רע טביוה דניצַא ןוא
 -עגרעביא עֶלַא יד טָא טימ ןעמַאזוצ ןעבעל ,ןעבעל סעיינ-ַא-רעביא
 ןיירא ןעגיוא יד ןיא םהיא ןעקוק סָאװ ,עיירטעג ,עבעיל ,ענעבעג
 טינ םהיא טָאה עמ יז ךיילנ ,ןעקוקנָא טינ טָאז רָאנ ךיז ןענָאק ןוא
 -עגמוא ךיז טָאה רע יוװ ךיילנ ,רהָאי גיצנַאװצ ןופ ןיֹוש ןעהעזעג
 ,ןייז םינּפילבקמ םהיא טפיול רעדעי ןוא ,דנַאל טייוו ַא ןופ פרהטק
 ןוא ,ןח רעדנַא ןייַא ראג רע טמוקעב ןעגיוא יד ןיא ןעדעי ייב ןוא
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 םורַא ךיז ןעהערד עלַא .,המכח ַא סָאד זיא ,ןענָאז טינ לָאז רע סָאװ

 יד זַא ,ךיז טכַאד ריס .בייוו סָאד זיא עלַא ןופ רהעמ רָאנ ,םהיא

 ,ןענייוו ןעלָאז ייז זַא ,ןערָאװעג ןעפַאשעב ףיורעד ןענעז רעבייוו

 ,זנוא םורַא ןעצנַאטמורַא ןוא ךיז ןעהיירפ ןוא ,ףַאלש ןעניל רימ ןעוו

 .ןערעוו וצ דנוזעג ןָא-ןעביוה רימ ןעוו

 רהעז ןוא ובח ַא ץינרע טָאה ךוב ןעגיזָאד ם'נופ רבחמ רעד

 ףיוא ןעכָאװ יירד ןעגעלעגּפָא זיא סָאװ ,דניירפ ןעטוג ןעטנעהָאנ ַא

 ,ךיז וצ ןעמוק ןעביוהעגנָא טָאה רע זַא ןוא ,טײקפַאלש עגיציה א

 ןיא טנעגעגעב ךימ טָאה ,ןעכוזעב וצ םהיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא

 זיא עכלעוו ,שינעפעשעב ךילטרעצ ַא רהעז ,בייוו ןייז רעמיצרָאפ

 ַא ,טוג ַא יו רָאנ יקַאט ,ןעבענענרעביא קרַאטש ױזַא ןעוועג םהיא

 ךָאנ יירד רהָאי א ןַאמ רהיא ןעבעגענרעביא ןייז ןָאק בייוו יירטעג

 .הנותח רעד
 ?שטנעמ רענייפ רעד ,רע טכַאמ סָאװ ,ונ --

 פז לעפעל יירד טשרע טָא ןעקנורטענסיוא טָאה רע ,ָא --

 ךיז טָאה עלעבייוו עגנוי סָאד ןוא -- .., פז לעפע5 עצנאנ יירד

 ,ןערערט טימ ןעסָאגעב
 ַא זַא ,ןענייוו וצ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ ,טינ העטשרַאפ ךיא --

 זַא ,חיטבמ ךייַא ןיב ךיא ?ּפוז לעפעל יירד סיוא-טקנירט שטנעמ

 רהעמ ךס ַא ןעקנירטסיוא ןענַאק רע טעוװ געט עכילטע טימ רעטעּפש

 סרעסעב ךָאנ ןוא ,שטשרָאב וליפַא ,ּפוז רָאנ טינ ,לעפעל יירד ןופ

 ! שטשרָאב ןופ
 טימ רעהירפ ? רהיא טסייוו סָאװ ?רהיא טסייװ סָאװ ,ָא --

 ...טנעקרעד טשינרָאג טעמב-טעמב ןיוש ךימ רע טָאה גָאט יירד

 ..5 רהיא טסייוו סָאוו ? היא טסייוו סָאװ ? ןעדער ןוא

 !דניצַא ןענייוו וצ ךייַא השוב ַא ,הפרח א ,ןעבעלכ ,עפ --

 טינ ,ןעצנַאט ,ןעגניז ,ןעכַאל ,ןעהיירפ ,ךיז רחיא טפרַאד ןעהיירט

 1 ןענייוו
 עשיראנ עגיזָאד סָאד ךימ טָאה -- ? עד ןייוו ךיא ,זיא סָאוו --

 ענעש ערהיא ןופ ןעסָאנעג ךיז ןעבָאה ןערערט ןוא ,טגערפעג לעבייוו
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 סָאנ ןוא טיור ןייז ןעלָאז ייז ,ןעוועג הריבע ןייַא זיא סָאװ ,ןעגיוא
 .ןייוועג ןופ

 ףיוא ןעגירשעגנָא יז טָאה -- !ךילעמַאּפ !ילָאװַאּפ ,,יוא --
 רעד ייב ןָאהטעג שטעווק ןעגנירג ַא רבח ןיימ בָאה ךיא ןַא ,רימ
 ,פעקנעב ַא טהעטש טָא ,טייז רעד ייב ,ָאד טָא ךיז טצעז -- .דנַאה
 ,טנַאה רעד טימ ןוחט ץעז א ןערהעגמוא הלילה םהיא טנָאק רהיא
 יד ףיוא טלעטשעג ךיז יז טָאה ןיילַא ןוא -- ..,.סופ ן'טימ רעדָא
 ,ןערער םהיא וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא סנעּפָאקוצ םהיא ייב םסעיגק
 עלעגעיוו ןיא ךָאנ טגיל סָאװ ,דניק עלעקערב ַא וצ טדער עמ יו
 | : ךעלעסיפ יד טימ ךיז טלעיּפש סע ןוא

 -ומ ,ריד זיא ױזַא יװ ?וד טסליוו סָאװ ?לעקיצומ ,ונ --
 ?לעקיצ

 ןוא ,ףױרַא ּפָאק םעד ןעפרָאוװרעּפ ,ןענעלעג זיא "לעקיצומ, ןוא
 זַא ןוא ,דניק ןיילק א יו ,ךעלד'נח טכַאמעג ,טעטסעּפעג ךיז טָאה
 ןיא ןעװעו דניצַא זיא סָאװ ,רבח ןיימ טימ טלָאװעג בָאה ךיא
 טָאה ,ןעטפעשעג ערעזנוא ןעגעוו ןעסעומש לעסיבַא ,דנוזעג ןעטסעב
 רחיא ףיוא לעטנעה ןייא טנעלעגרעדינַא לעבייוו עדליוו עגיזָאד סָאד
 טָאה ןוא ליומ ןיימ ףיוא לעטנעה ערעדנַא סָאד ןוא ליומ ס'נַאמ
 .ןעדערסיוא טזָאלעג טשינ טרָאװ ןייק רהחעמ זנוא

 בָאה ןוא רבח ןיימ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ,לָאמ ערעדנַא סָאד
 זיא ,סימפ יד ןופ ןעשַאלַאק יד ןעפרַאװּפָארַא טעיעּפסוא טינ ךָאנ
 ; סעקעלוק עגיטרַאפ טימ רימ ןעגעקַא ןעפָאלעג לעבייוו ןייז ןיוש
 .טרָא ן'פיוא ןעטדיוט ָאד ךימ ליוװ יז זַא ,טניימענ בָאה ךיא

 ? ,,,ייב זיא סָאװ --

 -ךָאנ .טפָאלש רע {ַאש !ַאשש !ַאששש {ַאשששששע --
 | ַאשש ןערָאװעג ןעפַאלשנַא סָאװ

 ..זָאֿפ !דייהרעטנוזעג ןעפָאלש רע זָאל ?טּפָאלש רע --
 ..!אששש ,ךייַא טעב ךיא ,יוא 111}ַאשששש --
 תוננחר ?לעיפ ױזַא ןעסָאנעגסיױא ןעוועג זיא םינּפ רהיא ףיוא ןוא

 ןוא ןענַאד ןופ ןערעוו ןענורטנַא טזומעג בָאה ךיא זַא ,טעבעג טימ
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 ךיא ,סָאװ ,רבח ןעכילקילג ןיימ ןופ ףָאלש ןעסיז םעד ןערחעטש טינ

 רעד ןיא םהיא ןעוועג אנקמ קרַאטש-קרַאטש בָאה ךיא ,הדומ ךיז ןיב

 ...1 טונימ רעגיזָאד

 ילָאד רעייז ףיוא סָאװ ,טייל עטשנעבענ עניזָאד יד ןופ רענייא

 ןעגיזָאד ם'נופ םעט םעד ןעכוזרעפ וצ ןערָאװעג טנעכייצעגנָא זיא

 ,קנַאלב רעדנעס רעטצעשעג רעזנוא ,קפס יתלב ,ןעוועג זיא ,קילג

 ןענַאטשעגפיוא זיא ןוא ןערָאװעג דנוזעג ןעצנאגניא זיא רע תעשב

 -וצנֶא ןעוועג טרעשעב זיא םהיא סָאװ ,רעטשרע רעד ,טעכב ם'נוּפ

 ; תרשמ רעװַארב רעזנוא ןעוועג זיא ,עלַא רַאפ רעהירפ םהיא ןעקוק

 ןייז ףיוא ןעהיצפיורַא ןעמונעג עקיורפ טָאה דנעה עגידנערעטיצ טימ

 םענעדליג םוצ ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא ,םישובלמ יד תיבה-לעב

 -סױרַא ץרַאה ס'עקיורפ ןופ ךיז טָאה ,טייק רערעווש רעד טימ רענייז

 .ץפיז רערעווש ,רערעווש א טּפַאחעג

 טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא דלעה רעזנוא זיא דַארַאּפ סיורג טימ

 -נַאג ןייז טימ טלעגנירעגמורַא ,ןעסע גָאטימ שיט םוצ טצעזעג ךיז

 .-וק ,ןערָאװעג טקייוועצ ױזַא זיא ץרַאה ס'רעדנעפ .,עילימַאפ רעצ

 -עגנָא טָאה רע זַא ,ךעלקינייא יד טימ רעדניק ענייז ףיוא גידנעק

 -עי ןערעהסיוא ןוא ןענערפסיוא ,ךעלטרעוו ןעגָאז ,ןעכאל וצ ןעביוה

 עצנַאג סָאד טכַאמעג ךיליירפ רע טָאה טימרעד ןוא ,רעדנוזעב ןעד

 ןעקָארשרעד ,טשַאררעביא יוװ ,טלהעצרעד טָאה רערעדעי ןוא ,זיוה

 .עמַארגעלעט עגירעיורט יד ןעטלַאחרעד טָאה רע זַא ,ןעוועג זיא רע

 יז טָאה .םנייוועצ שזַא ךיז ,גידנעלהעצרעד ,טָאה אקעווער ןוא

 : טגיהורעב רעטָאפ רעד

 ,טנוזעג ןיוש ךיא ןיב טֶא ?רעטכָאט ,וד טסנייזו סָאװ --

 1 עלערַאנ

 -ענ רעטכָאט עיירטעג יד םהיא טָאה -- !אשַאּפַאּפ ,ָאי --

 רעגירעיורט ַא רַאפ סָאװ ןיא ,רעבָא ךיז ןַאמרעד ךיא -- .טרעפטנע

 ,ךַא ...ץרַאה ןיימ רימ ןיא טנייוו ,ןעפָארטעג ךיד בָאה ךיא ענַאל

 .+.! ַאשַאּפַאּפ
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 זעק ךיא ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג יבַא !עלערַאנ ,טינ ןייוו --
 ַא יו ,ןעקנירט ןוא ןעסע ,שיט ם'ייב עלַא ךייַא טימ ךיילנ ןעציז
 !עלעראנ ,רַאפרעד טָאנ ןעקנַאד .שטנעמ

 -עגנײרַא שירבָאד עמחומ יד טָאה -- !טינ ערהדןיע ןייק --
 ,טרָאו רחיא טלעטש

 -- ?ךעלרעדניק ,לָאמ ַא ךָאנ ןעהעז ךייא ךיא ןָאק ןעוו --
 רהעז טימ עילימַאפ רעצנַאג רעד וצ טדנעוועג רעדנעפ ךיז טָאה
 רעדעי ,ןערהָאפעצ עֶלַא ךיז טעוװו רהיא -- .עמיטש רעגידנערהיר ַא
 ,ךַא ! ןיילַא ןעביילב רעטייוו לעװ ךיא ןוא ,ןירַא טדָאטש ןייז ןיא
 רעדנעס) ! ךיז םורָא ָאד ןעטלַאה ןענָאק ןעמעלַא ךייא לָאז ךיא ןעוו
 עקשטָאוװק ַא יו ,ךיז םורַא דנעה עסיורג ענייז טימ ןעזיוועב טָאה
 .(ךעלעדנהיח ךס ַא ךיז רעטנוא ןעציש סָאװ ,לעגילפ יד טימ

 יד ךיז טָאה -- ?ןערהיפסיוא טינ ןעד סָאד טנַאק רהיא --
 -מערַאב ,ןעטוג םעד ןעגערפ טלעטשעגנייֵא קנַאלב ינָאס םַאדַאמ
 .רהעווש ןעגיצרעה

 טָאה רעדעי : ןערהיפסיוא טינ סָאד ןָאק ךיא ,רעדניק ,ןיינ --
 זיא סע ןוא ,לכש ןייז טימ ךיז טבעל רעכילטיא ןוא גנעג ענייז ךיז
 לָאז טָאג ,ןעכיילגסיוא ןענָאק עלַא ךיז ןעלָאז רימ זַא ,רעווש רהעז
 ,םינוקז"זב ןיימ ןעכַאמ הנותח ,ןע'רטּפ ןיוש לָאז ךיא ,ןעפלעה רימ
 ךימ טלָאװ ןוא ןעווערָאה טפרַאדַאב טינ רהעמ ןיוש ךיא טלָאװ
 ? אה .ַאבַאב ַאד דיד ,ןעמ טגָאז יו ,רעקשטיטלַא ןיימ טימ טבעלעג
 , ?וינ'היח-םירמ ,וד טסגָאז סָאװ

 ךיז טָאה -- ?ןוהט רהיא טעװ סָאװ טלעג ן'טימ ןוא ,ונ --
 עגר יד ןעוועג גיטרַאפ זיא ןוא טּפַאחעגסױרַא גידנעליוו טינ ּפיסָא
 רעדנעס :טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע רָאנ ,קירוצ טרָאװ סָאד ןעמענ
 ךָאטש ַא טימ םהיא טָאה ןוא סעכ רַאפ ןערָאװעג ןעדנוצעגנָא זיא
 : טרעפטנעעג

 ,ןעבענ סָאד לעװ ךיא ? טלעג ן'טימ ןוהט לעוו ךיא סָאװ --
 עסיורג טימרעד ןעכַאמ אמתסמ ןיוש טסעוו וד ןוא ,ריד ,ךילטנייוועג
 ...סעקירבַאפ עשינַאקירעמַא עסיורג טימ ןעלהיוק-דרע ןופ ןעטפעשעג
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 ןוא ,ןעלדָאנ ףיוא יװ ןעציז ןעבילבעג זיא םלוע רעצנַאג רעד

 -עגנָא טָאה ןוא זָאנ יד טזָאלעגּפָארַא טָאה ּפיסֶא רענייפ רעזנוא

 ,טלהיפרעד ןעבָאה עֶלַא .ןערעדנַא םעד ןָא סופ ןייא ןעבייר ןעביוה

 עמ יװ ,ןעבָאה ןוא ,ענעצס עסואימ ַא רהעז סױרַא ןָאק ןופרעד זַא

 םיּפע ויא סָאװ ,סוקרַאמ ןייא רָאנ .לעגענ יד ףיוא טפַאגעג ,טנָאז

 -עגסיוא םיצולּפ טָאה ,ךיליירפ ןוא טגעלעגפיוא רחעז ןעוועג טנייה

 "עג טרעטיצרעפ ןענעז עלַא זַא ,רעטכעלעג ןעקרַאטש אזַא ןעסָאש

 -ימ עבילטע עשביה ןעגיוצענּפָא ךיז טָאה רעטכעלעג סָאד .ןערָאװ

 ןוא ןיורב ןערָאװעג זיא ןוא ןעגנַאגרעפ ךיז טָאה סוקרַאמ ןוא ,טונ

 ...טרהירעג רע זיא רשפא ,טניימעג ןעבָאה עלַא זַא ,ױזַא ,יולב

 טָאה -- ...1 ַאחדַאחדַאחדַאח {ַאחיאהיאח ..,1 ןעלהיוק-דרע ---

 ףיוא ןעגנַאגרעפ רעטייוו ךיז טָאה ןוא טדערעגסיוא םיוק סוקרַאמ

 .טייצ עגנַאל ַא

 -- רעטייוו רעדנעס ךיז טגָאז -- ןערעכעטרַאפ טלעג סָאד ןוא --

 ...* ןע'נַאמרעפייפ טימ סעצָארּפ ַא םעדכָאנ ןערהיפ ןוא

 -ָאה ...רעפייפ !יחייח-יח-יח ..,םייפ !ַאחזַאחדַאח .,..יימ --

 ןעגירשעגסיוא םיוק סוקרַאפ טָאה -- ...?ןע'נַאמרעפייפ !ַאה-ָאח

 .ןעברַאטש וצ היוא טושּפ ןעגנַאגרעפ ךיז טָאה ןוא

 ףיוא ןעכַאל ֹוצ סָאװ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ ,טינ ןעסייוו רימ

 ,שרעדנַא טינ ? ןַאמרעּפייפ עילימַאפ ַא ףיוא רעדָא ,ןעלהיוק-דרע

 לעמעז ררעה רעד ןעכַאל וצ ףיוא ןעמונעג טָאה ןע'סוקרַאמ זַא

 -ָאפ םעד לייוו ןוא ,ןעסעצָארּפ ןוא ןעטפעשעג ענייז טימ ןייֵלַא

 רעבירעד ,טקעפע ןעטסערג םעד טָאהעג ָאד ןעבָאה רעטרעוו ס'רעט

 ןייא טזומעג טָאה ןוא ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טינ סוקרַאמ ךיז טָאה

 עכילטע םהיא טָאה סָאװ ,סָאד ןעזָאלסױרַא לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ

 ררעה םעד רַאפ ,רעבָא עשז ןעגעקַא .טקיטשעג ױזַא רדסכ גָאט

 ןענָאק רימ ןוא ,גנוגידעלעב עטסערג יד ןעוועג סָאד זיא לעמעז

 טָאה רע סָאװ ,ןעכַאמ גידלוש טינ ןפוא םושב ,רשוי יּפ-לע ,םהיא

 -בעילעג ןייז טקעטשענּפָא טָאה ןוא טרָא ם'נופ טּפַאחעגפױא ךיז
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 רעטסנעפ יר ןַא ,?זַא ,שטַאּפ ןענירעייפ-םַאלפ .ַא רעגָאװש ןעטס
 ,ןעננולקעג שזַא ןעבָאה

 -רעד רענוד 6 יװ טָאה שטַאּפ רעטכירעגסוא רעגיזָאד רעד
 טנַאקעג טינ טרָאװ ןייק טָאה רענייק ןוא ,רעדנוזעב ןעדעי ןענָאלש
 ןעגיוא יד ןוא המחו סעכ אלמ ןערָאװעג זיא רעדנעס ,ןעדערסיוא
 זיא רע ןוא -- טולב טימ ןערָאװעג ןעסָאנעגנָא םהיא ייב ןענעז
 ,תוזע אזַא ןערָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו :ןעוועג טכערעג יקַאט
 ןיא ,שיט ןייז ייב ,ןעגיוא יד ןיא םהיא רַאפ ןעשטַאּפ לָאז עמ זַא
 רעטציירעצ א יװ ...1 ? טולב ןוא שיילפ ןייז ,דניק ןייז ,זיוה ןייז
 רעזייב ַא יו ,ףָאלש ם'נופ ףיוא ךיז טּפַאח רע ןעוו ,בייל ַא יו ,רעב
 טָאה ,טרָא ם'נופ ןענַאטשעגפיוא רעדנעס רעזנוא ןיא ,טרעּפמעל
 טמורבעגסיוא טָאה ןוא ריט רעד ףיוא דנַאה רעד טימ ןעזיוועגנָא
 | : עמיטש רעבָארנ רעד ףיוא

 ,..! בוטש ןיימ ןופ ןָאװ ...!שיט ןיימ ןופ ןָאו ...1 ןָאװ --
 ,ןיוש ברַאטש ךיא ,טניימעג טָאה רהיא ..ןעֶלַא ...!ןָאװ עלַא
 ..11!ןָאװ ...1 ?ןענע'שרי ךיס ןעמוקעג רהיא טנעז

4 6 5 3 3 3 2 4 : 3 + 4 1 9 9 4 

 עגיזָאד יד ןעביירשעב וצ רעדעפ ַאזַא ןעמ טמענ ואוו ,רלַאװג
 עניזָאד סָאד ןעלהָאמוצסיוא ברַאפ ַאזַא ןעמ טמענ ואוו ?ענעצס
 ענרעזעלג טימ ןעשנעמ עטרענייטשרעפ ןעציז סע יװ ,דליב ענעש
 טהעטש רע'מינּפ ערעייז ףיוא ןוא ,רעליימ ענעפָא טימ ןוא ןעגיוא
 ןעמ טמענ וואו ? גנומוטשרעפ ןוא שינרעטיצ ,קערש טצירקעגנָא
 סָאװ ,ץרַאה ס'נעדעי ןופ דנורג םוצ ךיז ןעזָאלוצּפָארַא חכ אזַא
 עניזָאד יד ןיא טכַארטעג טָאה רעדעי סָאװ ,טלהיפענ טָאה רעדעי
 ירָאפ ןייֵלַא רעזעל ערעזנוא ךיז ןעזָאל ...? ןעטונימ ערעווש עכילטע
 .ךָאנ הגשה ןייז ךָאנ ,ןָאק רע יוװ רעכילטיא ,ןעלעטש
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 .לעטיּפַאק עטצע? סָאר

 .עדנע ןיֵא טמענ לעיּפש סָאד ןוא ּפָארַא ךיז טזָאל גנַאהרָאפ רעד

 ףיז טָאה היח:םירמ !רעדליּפעג א ,םערָאיל ַא ,םַארערַאט ַא

 "עג טָאה ינָאס .רעדניק יד טימ טנעגעזעג ,טפעג יד טימ טשוקעג

 -עצ קרַאטש ןעגנַאגעגמורַא ןיא ?עמעז ּפיטסִא ררעה רעד .טנייוו

 ףיז טָאה טוקראמ .שער סיורג טימ טעּפירקסעג טָאה ןוא טרעדור

 -טיורַא לָאמ עלַא סיּפע טָאה ןוא רעמיצ ןיא ךיז ייב ןעטלַאהעב

 םוצ ,ליוס םוצ ןעגָארטעגוצ םהיא טָאה ןוא טרעוװנַאק ַא ןעמונעג

 "פיונעצ ןעבָאה רעדניק עניילק יד .?יומ םוצ רעטייוו ןוא ןעצרַאה

 ףָאנ .טטיוקענ ייז טָאה עבַאב יד סָאװ ,סעלקוק ערעייז טנעלעג

 קַאב ןייא ןוא טרעדורעצ רהעז ןעגנַאגעגמורַא זיא אקעווער ןייא

 ןעלעטשרעפ טזומעג ךיז טָאה יז זַא ,טמאלפעג ױזַא רהיא טָאה

 ןעמונרעפ ןעוועג ןזיא ןעמעלַא ןופ רהעמ רָאנ .לעכיטזָאנ ן'טימ
 סָאד טָאה רע :עקיורפ תרשמ רעיירטעג רעטבעילעגלעיפ רעזנוא
 יד ףיוא גידנעפיול ,תוחכ ענייז עֶלַא טימ טעװערָאהעג ךַאבעג

 -עק יד ןופ טּפעלשעג טָאה ןוא ,ףױרַא ָאט ,ּפָארַא ָאט -- ּפערט

 עקטַאלז טּפיײינקעג טָאה ןוא ,ןעטקעפנָאק ןוא סינ ,ךַאקעל סינעש

 : טגָאזעג ייז טָאה ןוא לעדיימ סָאד חכלמ ןוא עצרַאוװש יד

 -עג ךייַא ךיא בָאה סָאװ !שרַאמ !{שרַאמ ? רעדניק ,ונ --

 רהיא ןענַאװ ןופ ,ןיירַא הור רעייַא ןיא שרַאמ !אאח-ַאחיַאח ? טגָאז

 ףיוא ומָארַאטסָאּפ ןעביילב ןעלעוו ,עדלעז ,רימ ןוא 1 ןעמוקעג טנעז
 ..} טליַאלרַארט !אלדַאלדַארט !ַאלדַאלדַארט -- טסימ רעזנוא

+- * 4 + 

 "בעיל רהעז רעדניק יד טימ טנעגעזעג ךיז טָאה קנַאלב רעדנעס
 טימ ,ןע'מייח טימ ,ן'אקעווער טימ טשוקעצ ךיז טָאה רע .,ךיל

 טָאה רע סָאװ ,טדערעגרעביא לָאמ עכילטע טָאה ןוא ,רעדניק ס'מייח
 .הנתמ ַא סיּפע ייז ןעקנעש ןעסעגרעפ

 -ייא ,ןעטכענ ךימ רהיא טָאה סָאװ רַאפ ! אווחוא !ַאוודוא --

 ...{ַאװ-א ?טנַאמרעד טינ ןעטכענרע
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 טאה ,לעמעז ררעה ןעטצעשעג םוצ ןעמוקעג זיא סע ןַא רָאנ
 םהיא טָאה ןוא "טנוזענ-רהָאפ, טגָאזעג טלַאק רהעז רעדנעס םהיא
 קרַאטש-קראטש טָאה ּפיסֶא סָאװ ,רעגניפ ןעבָארג םעד ןעגיוצעגסיוא
 םוצ טגָאזעג עמיטש רעגידנערהיר ַא רהעז טימ טָאה ןוא טקירדעג
 : רהעווש

 רהיא .ןעהייצראפ סיוועג זנוא טעוװ רהיא זַא ,ףֵאהרַאפ ךיא --
 זַא ...רהיא ןַא ,,,רימ זַא ..,ןיא ןעליוו רעצנַאג רעזנוא זַא ,טסייוו
 -סעב ןיא ,טָאג ןעקנַאד ,טנעז רחיא סָאװ ,סָאד זַא ..,טנוזעג רעיא
 ...זא ...זא ,..זַא ...עלַא רימ זא ,,.טנוזעג ןעט

 פעמעז דלעה רענעש רעד ךיז טָאה "זַא, ןעטצעל םעד טימ
 רע סָאװ ,חּפרח רַאפ רעייפ יו טיור ןעראוװעג זיא ןוא ןעגרָאװרעד
 | ...1 ןיהואוו טסייוו חור רעד ןעכָארקרעּפ זיא

 ךיז ןענעגעזעג סָאד ןעוועג זיא ןעגיוצעגנָא קרַאטש ,ןעגיוצעגנַא
 טָאה רעדעי ןוא ,רעדניק ס'קנַאלב ררעה םעד ןופ ןעזיירּפָא סָאד ןוא
 ױזַא ,רעטיב ױזַא ןעוועג ןעדעי סיּפע זיא עס ןוא ,טלהיפעג סָאד
 -עוסיורַא רָאנ ..,! גינעווניא גידעל ױזַא ,ןעצרַאה ן'פיוא טכעלש
 טינ רענייק טָאה ןערעדנַא םעד רַאפ רענייא סָאד ןעקעדפיוא ,ןעד
 ,ןעקנַאדעג ענייז טַאהעג ךיז טָאה רעדעי .טנַאקעג טינ ןוא טלָאװעג
 עניילק יד רָאנ .טסבלעז ךיז טימ ןעמונרעפ ןעוועג זיא רעדעי
 ןעלהיפעג ערעייז ןערעדנַא םעד סנייא טיורטרעפ ןעבָאה רעדניק
 ,ןעקנַאדעג ערעייז טימ

 !יַאדיא-יא !רעיומ רעכיוה ַא רַאפ סָאװ ,ינַאמ ,העז רָאנ העז --
 !רעטסנעפ לעיפיוו ןיַאיַאיַא !בוטש  ַאזַא ָאטינ זיא זנוא ייב
 סָאװ !ַאשַאמַאמ ןַאשַאּפַאּפ ?סָאד זיא סָאװ !סנעמיוק לעיפיוו
 !רעמיוב ראפ סָאװ ! זָארג א רַאפ סָאװ ? ָאד טציז רעוו ?סָאד זיא

 ,זָארג םענירג ם'נופ ןָא-טלעווק ,ןָא-טלעוק !{רעדניק עכילקילג
 -ךינג !רוטַאנ רעכייר רעגיטרַאסיורג רעד ןופ ,רעמיוב ענעש יד ןופ
 סאו ,ןעכַאז ערעדנַא ןופ ןערעוו רהָאװועג רשפא רהיא טעװ ךיג
 יד ןעסעגרעפ טעװ רהיא ןוא ,ּפָאק םעד ןענָאלשרעּפ ךייַא ןעלעוו
 ןערעטלע ערעיײַא טימ ךיילג ,רעדליב ענעש ערהיא טימ רומַאג
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 ךיוא ןעבָאה ןוא רעדניק ןעוועג לָאמַא ךיוא ןענעז סָאװ ,דניצַא
 רעד טימ ,רעמיוב עגיזָאד יד טימ ,זָארג ןעגיזָאד םעד ףיוא טקוקעג

 -קולג ..,דניצַא טקוק רהיא סָאװ ,ןעגיוא עבלעז יד טימ ,ןוז רעגיזָאד

 ...ןקילג רעיא גנַאל ףיוא ,גנַאל ףיוא טָאג בענג !רעדניק עכיל

 ןעוועג רעדנעזייר ערעזנוא זיא סע רעטסניפ ןוא טסיוו יו רָאנ
 ןוא ןירג ,םערָאװ ,שירפ ,גיטכיל ,טרהעקרעפ ,ױזַא ,ןעצרַאה ן'פיוא

 ם'נופ געט עטצעל יד ןיא .,ןעסיורד ןיא ןעזעוועג זיא ךיליירפ
 -ארבעג ױזַא טינ ךָאנ טָאה ןוז יד ןוא ,ןעוועג סָאד ןיא יַאמ שדוח

 סָאד יא ,ץלַא גידעבעל טכַאמעג ,טכיילעג ,טמערַאװעג יװ ,ןעט
 יד יא ,דלעפ ןיא סָאװ ,ךעלעפעש יד יא ,דלעפ ן'פיוא סָאװ ,זָארג
 סיורַא-ןעכירק סָאװ ,רעדניק יד ,ךעלעשנעמ עניילק יד טימ ןעשנעמ
 טקנוּפ ,ךעלעביטש עטרעגלַאוװעצ-בלַאה ערעטסניפ יד ןופ הירפ ץנַאג
 -ווֿפ ,ןעשנעב ץלַא ןוא עלַא -- ןעטלַאּפש יד ןופ סענַאקַארַאט יד יו
 דניצא טחעטש סָאװ ,ןוז עגיטכיל עמערַאװ ענעש יד ןעקנַאד ןוא ןעב
 טײקמערַאװ עכילטרעצ רהיא ךיז ןופ טסיג ןוא לעמיה ןעבלַאה ןיא
 -םיױרַא גנַאל טינ ָאד טָאה סָאװ ,דלעפ ןעטיירב ןעסיורג םעד ףיוא
 רערעטיול א יו .ןיילק ענירג עטַאלג סָאד ךיז ףיוא ןעגיוצעג
 "יש ןייוורעטרע םורַא ןעמיווש סע ;לעמיה רעד ןייר זיא לעגעיּפש
 ןעמיווש ױזַא רָאנ ,ןעגער ַא ףיוא טשינ ,סנעקלָאװ רעקיטש ערעט
 טסייוו עמ ןוא ,ןעגנַאגעצ ,ןעכָארקעצ ןערעוו ייז זיב ,גנַאל ױזַא ,ייז
 טחעז טנַאזירָאה ן'פיוא טייוו-טייוו .קעוַא ןענעז ייז ןיהואוו ,טינ
 -י'ץירּפ ַא ןופ ךַאד רענירג ַא רעדָא ,רעטסיולק ץיּפש ַא סױרַא ךיז
 רעטייוו דרעוו סע ןוא טונימ א ףיוא ךיז טזייוועב סע ,ףיוה ןעש
 ףיוא יוװ ,ךיילג זיא ןוא געוװ-טסָאּפ ַא זיא געוו רעד .ןעדנואוושרעפ
 .זומת שרוח ןיא יו ,סיורג ױזַא טינ ךָאנ זיא ביוטש רעד .טערב ַא
 סע ןוא !ייברַאפ } ייברַאפ ןעהילפ ףַארגעלעט ם'נופ סעּפיִאטס יד
 ,רעלעגיופ ןופ גנַאזעג ַא טרעה עמ ןוא ,ןעגיוא יד ןיא טלעדניווש
 עניילק יד ןעשיווצ ךיז טוחט סע סָאװ ,רעדורעג םעד טהעז עמ ןוא
 טימ ןוא ןעסכָא ערעייז טימ םייוג .רוטַאנ רעד ןיא ןעשינעפעשעב
 -ענ ייז ןיפ עגינייא ; טפָא ץנַאג ןעמ טנעגענעב גייצ-רעקַא ערעייז



 111 קנַאלב רעדנעס

 רעד ןופ ןעגרָאמ-טוג םעד ּפָאךעבעג ןוא ?עטיה סָאד ּפָארַאעמ
 .ןעטייוו

 ! דלַאװ רעד ןיוש זיא טָא ,םורַא טשינרָאנ ךיז טקוק עמ ,םיצולּפ
 לָאמ ַא טימ טָאה סע ןוא ןערָאװעג רערעטסניפ יװ זיא םיצולּפ
 ןוא ,ןיירא זָאנ ןיא טַאמָארַא רעשירפ ַא ,רענירג ַא ןָאהטעג ץעז ַא
 טעמכ טרעה עמ בייל ן'םיוא ןערָאװעג רעלהיק יו סיּפע זיא סע
 א יו .רעדער יד ןופ ןוא דרעפ יד ןופ סיפ יד ןופ ּפָאלק ןעדעי
 ןעטייז עדייב ןופ ;דלַאװ רעד ךיז טהיצ לערינש לָאמש ,גנַאג
 ,אטינ ןיא טניוו ןייק ;טסײװעגּפָא דיירק טימ יוװ ,סעזָאירעב עגנוי
 ןעשיווצ ; ליטש ,טגיחורעב ךיז ןעניפעג ךעלטעלב ענירג עלעייז ןוא
 ,רעטיול -- טייקגיטכביל יד ךרוד ךיז טכייל רעמיוב טימ םי םעד
 א "!ואַא, :?וק ַא ןעמ טרעה טייוו ןופ ,לעגעיּפש ַא יו טקנוּפ
 ןיוש ךיז טָאה טָא רָאנ .,."! ואַא, ךיוא טרעפטנע לוק-רעדעיוו רעד
 ,ךמַאז ַא ןיא ןערהָאפעגניירַא זיא עמ ןוא ,טגידנעעג ךיוא דלַאװ רעד
 ,טירט ענעטסָאמעג ןעהעג דרעפ יד ואוו ,דמַאז ןעקורט ,טכידעג ַא
 ךיז טּפַאח לָאמטּפָא ןוא ,ךילעמַאּפ ךיז טעשטַאק ןענָאװ רעד ןוא
 ךעלדרעפ יד .ץכערק ַא רעדָא ,ץפיז ַא יו טָא סקַא ןייַא ןופ סױרַא
 זיא רעדנעזייר רעד .,דמַאז ם'נופ סיפ יד ןעּפעלש וצ גנירג טשינ זיא
 ַא ןעּפַאח ןוא טייז ַא ףיוא ךיז ןערַאּפשוצנָא טגעלעגפיוא טלָאמעד
 רעד ןיא ,ןיחַא ןעקוק ןוא ןעגיוצעגסווא ןעגיל ױזַא רעדָא ,לעמירד
 ,גנאל ױזַא ,ןערעלק טינ רָאג רעדָא ,ןעטכַארט ,ןערעלק ןוא ,טייקטייוו
 ,ףייפ ַא טימ דרעפ יד ףיוא יירשעג ַא טוהט הלנע-לעב רעד זיב
 ןָא-ןעביוה ןוא ןעגָאװ םעד ּפעלש ַא םיצולּפ ןעוהט דרעפ יד ןוא
 דרעפ יד ואוו ,ךייט םוצ טמוק סע זיב ,רעהירפ יו ,ןעפיול רעטייוו
 ןוא ,טירט ייב טירט ייז ןעהעג םעדכָאנ ןוא רעהירפ ךיז ןעקערש
 טקוק עמ זַא ןוא .רעדער יד רעטנוא טשיור ,טעמושז רעסַאװ סָאד
 ןיא טרעטיצ סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןיײשּפָא םעד ןעמ טהעז ,ּפָארַא
 יז טפראו עמ יו ךיילנ ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז טגעיוו ןוא רעסַאוו
 ,דמַאז לעסיבא ךָאנ ןיא ךייט םעד ךָאנ ...ךעלייל ַא ןיא רעטנוא
 יד טימ ךַאילש רעװָאטשטָאּפ רעטיירב רעבלעז רעד -- רעטייוו ןוא
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 םעד ןופ סעּפױטֿפ יד טימ ןוא ןעטייז עדיינ ןופ רעדלעפ ענירג

 רעד ןופ סױרַא טהעז עמ סָאװ ,לַאזקָאװ םוצ ךיילג ,ףַארגעלעט

 .ןעטייוו

 ןיוש ןענױשרַאּפ ערעזנוא ןעבָאה ,ףיוה ןיא ,לַאזקָאװ ן'םיוא

 טָאה ןוז יד ןוא ,סענָאטעַאפ טימ סעקשזָארד עכילטע ןעפארטעג

 יּפָארַא ,רעגירעדינ ןוא רעגירעדינ ןעזָאלּפָארַא ןעביוהעגנָא ןיוש ךיז

 רעטנוא ןעמַאד יד טּפַאחעג ּפיסֶא טָאה ,ןעגָאװ ם'נופ ןעגנורּפשעג

 ןעגָארטעגּפָארַא ייז טָאה ןוא ,רעילַאװַאק רעטכע ןייא יו ,דנעה יד

 -ליסָאנװ :לוק ַא ףיוא ןענירשעגסיוא ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא

 -רָאג ןיוש טָאה (רענערט) קישטשליסָאנ רעד שטָאח ,"!קישטש

 ענייז ןיא טָאה קנַאלב םייח תמחמ ,ןעמענ וצ סָאװ טָאהעגנ טינ

 וליפַא ,רעדניק יד טימ םיצפח עלַא טּפַאחעגניירַא סמערָא עטיירב

 ןיֵא ןעמענרעפ טפרַאדעב ןעבָאה סָאװ ,לעגייב יד טימ סעקלוב יד

 ּפיסֶא רעטסעטרהעעג רעזנוא רָאנ ;רישזַאסַאּפ ַא יו טעפכ טרָא

 םַאהעג בעיל טָאה ןוא ,"רעטקַארַאכ ןעטיירב, ַא טָאהעג טָאה לעמעז

 זַא ,ױזַא ,שנעמ רענייפ ַא יװ ,שיטייל ךיז ןעלעטשסיוא געוװ ןיא

 -רע לָאז ןיא ןעפָאלעגנירַא ...ןענעידרעפ םהיא םורָא ןעלָאז עלַא

 : טיירב רהעז ןָאהטענ יירשעג ַא לעמעז ררעה רעד טָאה ,סַאלק רעטש

 טונימ ןהעצ ןעוועג זיא סע שטָאח -- "!יַאשט !קעיװָאלעשט ,יע;

 רעד .טסולגעג טינ םענייק ןיטולחל? ךיז טָאה ייט ןייק ןוא ,גוצ םוצ

 קישטעפוב רעד סָאװ ,ןעדייל טנָאקעג טשינ טָאה לעמעז ררעה

 טשינ ןיילַא רע טָאה ייט ןייק .דנעה יד טגעלעגפיונעצ טהעטש

 ,ןעטעליב ךָאנ ןעפיױלקעװַא טפרַאדעב טָאה רע ?ייוו ,ןעקנורטעג

 -עב ךיג טָאה ,טעפוב םוצ ןעפאלעגוצ רע זיא חכילה ךרדב ןוא

 רעד טימ טקעמשעגסיוא ןוא ןעלירב ענערילָאקשַא יד ךרוד טכַארט

 ןעקנורטעגסיוא טָאה ,טעפוב ן'פיוא סָאװ ,ןעכַאז עטוג עלא ןָאנ

 +עג ,ךילטנערָא טלהָאצעצ ךיז ,ןעסיברעט ןוא (קשח ןהָא רעטייוו)

 .סרַאטש ,טעטיוועג ךיז עטנַאקעב יידד-ייווצ א טימ ,ןעמעליב ןעמונ

 ןעלירב ענערילָאקשַא יד ךרוד טקוקעג ,לעוויטש יד טימ טעּפירקסעג

 יַּפִא טזומעג טָאה עמַאד יד זַא ,קראטש ױזַא עמַאד עגנוי א ףיוא
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 ןעצעזוצניירא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ,טייז רעדנַא ןייא ןיא ןעטערט
 ,יירטעג ױזַא ןיירַא ןָאגַאװ ןיא ,ןינָאס טימ ן'אקעווער ,ןעמַאד יד
 ַא רַאפ סָאװ טסייוו טָאג ןעמונעג רַאפרעד טלָאװ רע יו ךיילג
 ...1 טלַאהעג

 רָאנ ;ןעוועג טשינ גוצ ןייק ןיוש זיא םורַא טונימ ייווצ ןיא
 ןוא טלעקיוקעג-טלעקיוקעג ךיז טָאה ךיור רענעגנַאגעצ רעסייוו א
 ןעטברַאפעגרעטנוא םעד ןיא ,טייוו-טייוו ןעדנואוושרעפ ךיוא זיא
 ךָאנ טָאה שיורעג ןעביוט ַא טימ ףייפ רעקרַאטש ַא ןוא ,לעמיה
 .נוצ םענעדנואוושרעפ םעד ןופ ןערעהיוא יד ןיא ןעגנולקעג לעסיבַא
 ןיוש טכַאמרעפ קישטעפוב רעד .ןערָאװעג ליטש ץלַא זיא ךיג רָאנ
 -ָאנ יד ; ריט יד ןיֹוש טּפָאלקרעּפ שזָארָאטס רעד ;לעמערק ןייז
 רעד ,רעהַא רעד ,ךיז ןעהעגעצ ןעמרַאדנַאשז יד טימ סעקישטשליס
 רעשידיא א ןיא יו טקנוּפ -- ,גיטעמוא דרעװ סע ןוא ; ןיהַא
 ,םייהַא ךיז ןעהענעצ עלַא זַא ,בירעמ ךָאנ ,סטכַאנוצ גָאטיירפ להוש
 ןעביולקפיונעצ םורַא ךָאנ ךיז טהערד שמש רער חשמ-ןרחא רָאנ
 רעד עמערַאי ןוא ,סרעדנעטס יד ףיוא םירודיס ענעזָאלענרעביא יד
 יד ןוא ליומ ן'טימ ןעּפמָאל יד ןעשעלרעפ טכירק שזָארָאטס-?הוש
 לָאז סע זַא ,סױרַא-טקוק ןוא ,רעגניפ ענעגיּפשעב ייווצ טימ טכיל
 ןעשעלרעפ ןהעג ןענָאק ןיוש לָאז רע ידכב ,ערעשטעוו ךָאנ ןייז ןיוש
 קנורט ַא רַאפרעד ןעּפַאח ןוא םיתבדילעב עכילטע ייב טכיל יד
 .שטעליוק "עווָאק'תבש, לעקיטש ַא טימ ןעפנַארב

 .ןעדלעה ןייק ָאטשינ ,ןענױשרַאּפ ןייק אטשינ ,גוצ ןייק ָאטשינ
 ?ןענעגעגעב ייז טימ לָאפ ַא ךָאנ ךיז רימ ןעלעוו רשפא

 ,ןייז ןָאק סע
 ,ןענעגעזעג ךיז רימָאל ?ייוורעד
 | ןרעזרעדעיוו ףיוא
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 ןעדייז ןעגיצרַאהבעיל ןיימ דובכל

 .םירפס-ירכומ ילעדנעמ בר

 | ןעבעל עדייז רעיירטעג ,רערעייט
 זיא סָאװ ,ןַאמָאר רעשידיא רעטשרע ןיימ  ,"ו י נ ע ּפ מ ע ט ס

 רע ;רערעייַא זיא-- ,ןעמָאנ ןעבעיל רעייַא דובכל ןעבירשעגנָא
 דובכל םהיא בָאה ךיא סָאװ ,ןילַא רַאפרעד רָאנ טינ רערעייַא זיא
 -נײרַא רימ טָאה ר הי א סָאװ ,רַאפרעד ךיוא רָאנ ,ןעבירשעג ךייא
 ,ןעביירש וצ ןַאמָאר אזַא קשח ַא ןעבעגעג

 : רימ וצ רהיא טגָאז ףעירב ערעייַא ןופ םענייא ןיא
 ,ןעביירש וצ טינ רָאג ןענַאמָאר ןייק ןעהטָארעג ךייַא טלָאװ ךיא,

 -רעביא ןוא ; שרעדנַא סיּפע ראג זיא רנַאשז רעיא ,טסוג רעייַא ןעד
 קלאפ רעזנוא ןופ ןע בע? םעד ןיא ַאד רָאנ זיא סע ביוא ,טּפױה |

 ערעדנַא עלַא ייב יו ,שרעדנַא רָאנ סיּפע יז ןענעז ,ןענַאטָאר
 ..."ןעביירש שרעדנַא רָאג ןוא ןחעטשרעפ טוג סע זומ ןעמ ,רעקלעפ

 בָאה ךיא ןוא ,ןיירא חומ ןיא ףעיט רימ ןענעז רעטרעוו ערעייַא

 ףראד ןאמָאר רעשידיא ַא לעיפיוו ףיוא ןהעטשרעפ וצ ןעביוהעגנָא
 ןעבעל עשידיא סָאד תמחמ ,ןענַאמָאר ערעדנַא עלַא ןופ שרעדנַא ןייז
 ,ןעבָאד בעיל ןָאק דיא רעד עכלעוו ייב ,ןעדנעטשמוא יד ןוא ללבב
 רעסיוא טנייה ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא ייב יו ,ךיילג טינ רָאג ןענעז
 ןייז ,רעטקַארַאכ םענענייא ןייז קלָאפ עשידיא סָאד ךָאד טָאה םעד

128 



 םכילע-םולש | 184

 ,ןע'תוליגר ןוא םינהנמ ערעדנוזעב טימ טסיינ ןעשידיא םענעגייא

 יַאנ יד טִא .תומוא ערעדנַא ייב יו טרעדנערעפ רָאנ ןענעז סאו

 ןעזומ ,שידיא טכע דימת ןעביילב סָאװ ,ערעזנוא םינמיסדלַאנָאוצ

 תמאב רָאנ זיא רע ביוא ,ןַאמָאר ןעשידיא ַא ןיא ןעזײװסױרַא ךיז

 רער ערעייַא ןופ טנערהעלעגּפָא ךיא בָאה סָאד .ןעבעל ם'נופ ןעמונעג

 רעשידיא רעד ךרוד ןעגָאזסױרַא טלָאװעג ךיא בָאה סָאד ןוא

 עלָאר עטסערג יד טלעיּפש סָאװ ,ענעש יד ע'לחר ,רעטכָאט

 םָאװ ,ןענױשרַאּפ ערעדנַא עלַא ךרוד ןוא ,ןַאמָאר ןעניזָאד ם'ניא

 יָארעג רימ זיא סָאד לעיפיוו ףיוא .,רהיא םורַא ָאד ךיז ןעהערד

 ןעוועג זיא ןוצר ןיימ רָאנ ; הלאש ערעדנוזעב ַא זיא סָאד -- ןעט

 ןופ טכער טימ סע טרעדָאפ רהיא יוװ ,ןַאמָאר ןעשידיא ַא ןעבעג וצ

 .רעביירשדןַאמָאר ןעשידיא ןעדעי

 ,ערייז רעבעיל ,רערעיײֵא וינעּפמע טס ןיא טימַאד ךיוא

 ייב :;ערעייַא ןיא עעדיא יד ןוא רערעייא זיא ןעמַאנ רעד ?ייוו

 בָאה ,קרעװ עטצעל ערעייַא ןופ םענייא ןיא .ןעבעל עדייז ,ךייַא

 םימ וינע ּפמ ע ט ס ןעמָאנ םעד גידנעהעגייברעפ טנעגעגעב ךיא

 -טסנעיד ןוא םיתושמ עלַא סָאװ ,"ןעּפָאוט-עבעיל עלעשעלפ ַא

 ןיוש זיא סָאד ...ןוהטוצּפָא ףיוא םהיא ייב סע ןעפיוק ךעלדיימ

 -רעדנואוו עלַא יד ןורכז ןיימ ןיא ןעקעוווצפיוא ףיוא גונעג ןעוועג

 רדח ןיא זייוולעגנוי טרעהעגנָא ךיז בָאה ךיא סָאוו ,תוישעמ עכיכ

 ןיוש רימ טָאה עיזַאטנַאפ ןיימ ןוא -- ן'וינעּפמעטס ףיוא

 .ןַאמָאר ןעגיזָאד םעד ןעמאשעב וצ ןעפלָאהעגרעטנוא

 ,ָאטיל רעד ןיא ?שמל יוװ ,תומוקמ לעיפ ןיא זַא ,ןייז ןָאק סע

 רעבירעד ןוא ,טרעהעג טינ רָאג וינעּפמעטס ןייק ןופ ןעדיא ןענַאה

 "רעד ;דליוו-הנושמ ייז ייב ןעמוקסיוא סיּפע ןיילַא ןעמָאנ רעד טעוו

 ,זנוא ייב טנַאקעב טוג רהעז ןעמָאנ רעגיזָאד רעד זיא רעבָא רַאפ

 ,ץעּפוהעי זיב עקװועּפעזַאמ ןופ הביבס רעקסּפולג רעצנַאג רעד ןיא

 ,קסטַאיּפָאלינג ןיא ,ךעלטדעטש ערעייא ןיא ,טרָאד טסעומש רעוו ןוא

 רעוו ,ךיוא דניק ַא טסייוו טרָאד -- עקוועדַאיענוט ןוא ץישטַאיווצ
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 טימ ןיא סָאװ ןוא טמַאטש רע ןענַאװ ןופ ,ןעוועג זיא וינעּפפעטס
 .סוחי רעד םהיא

 .סחוימ רעד ןעצנאגניא ָאד ןיא ןיילַא וינעּפמעטס טשינ רָאנ |
 יירד ןעפַאשעב וצ ןַאמָאר ןעגיזָאד םעד טימ ןעוועג זיא הנוכ ןיימ
 ם ע ד :"ןעדלעה-טּפיוה, ,ןָא סע טפור עמ יװ ,רעדָא ,ןענַאזרעּפ
 ,עלעדעיפ ןייז טימ וינעּפמעטס רעלטסניק ןעשידיא
 רהיא טימ ענעש יד ע'?חר רעטכַָאט עשידיא יד
 5ע בייוו עשידיא ס ַא ד ןוא טייקכילרהע רעשידיא
 -יצ רהיא טימ ןוא טסייג ןעשי'רחוס רהיא טימ לע דיירפ
 פעטלעוו רעדנוזעב ןייז טימ רעדעי -- לעברעק ן'רעביא ןערעט
 ןענױשרַאּפ עניימ ןענעז סָאד -- לעדיירפ ןוא ע'לחר ,וינעּפמעטס
 ענירעביא עלַא יד ןוא ,דיוב ןיא ןָא-ךעביוא ןעציז סָאװ ,םיסחוימ יד
 ,רעביא ךיז ןעּפַאח סָאװ ,ןענױשרַאּפ עגיטייז ױזַא טָאלג ןיוש ןענעז
 יד ןעמוקעגּפָא ךיא ןיב רַאפרעד .ןעגעקַא דימת ןעציז ,זיא סע יװ
 -ערָאה עצנַאג ןיימ ןוא ,רעטרעוו יירדדייווצ ַא םימ חרבח עגירעביא
 .םיסחוימ יירד ענעי ןעבעגעגקעװַא ךיא בָאה עינַאװ

 חרבח ערעזנוא ,טסייה סָאד ,ןעטנַאקיזומ עשידיא זַא ,ןיימ ךיא
 יאדכ זיא'ס ןוא ,טלעוו ערעדנוזעב ַא רָאג ךיז רַאפ ןענעז ,רמז-ילכ
 בָאה ךיא סלַא ,רעפעיט לעיפ ןיירַא ןעבעל רעייז ןיא ןעקוקוצניירַא
 רעיא ןעבָאה וצרעד ףרַאדעב עמ .ןַאמָאר ןעגיזָאד ם'ניא ןָאהטעג סע
 .הרמתה רעייא טימ רעדעפ רעייַא ,ןעבעל עדייז ,גיוא

 ואו דלודעג ? תעדהיבושי ,הדמתה ןעמ טמענ ואוו ,ךַא
 ? ןעמ טמענ

 ---ףעירב ןערעדנַא ןייַא ןיא רימ רהיא טגָאז -- קרעוו ַא רעביאח
 ףרַאדעב ןעמ ,ןעציווש ןעמ ףרַאדעב ,לעקינייא בעיל ,קרעוו ַא רעביא
 ---ךייא גָאז ךיא סָאװ ,טקנעדעג ; טרָאװ סכילטיא ןעלייפ ,ןעטיײברַא
 "! ןעליימ ,ןעלייפ

 סָאװ ,גרַאוװגנוי ,זנוא טימ הרצ יד יקַאט זיא סָאד סא { ןעלייפ
 עצנַאג סָאד ּפָאװעּפַאח ןוא טינ טייצ ןייק לָאמנייק ןעבָאה רימ
 ןייא ןיא יקַאט ,תחא לגר לע ,טגָאז עמ יװ ,גידנעהעטש ,קרעוו
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 ןעדעי ףיוא ,קנַאדעג ןעדעי ףיוא ךיז טלעטשענּפָא טשינ ,םעהטָא

 רהיא יװ ,ןעלייפ ןוא ןעטייברא ּוצ ,דעדנוזעב טראוו

 סע גיטיונ יו ,םע ?היפ ךיא ,עדייז רענעיל ,סייוו ךיא טוהט

 -עסַאװ עכילטע ןיא "ן'וינעּפמעטס, ןערעטיילוצרעביא ןעוועג זיא

 רעדנַא ןייַא רָאג ןעמוקעב ינעּפמעטס טלָאװ ךייא ייב יאדוא .ןער

 ;שרעדנַא רָאג ,שרעדנַא סױרַא רע טלָאװ דנעה ערעייֵא ןופ ; םינּפ

 ט רעביא השעס;ק א ןעוועג ָאד ןיוש טלאוו ,וינעדייז ,ךייַא ייב

 ."ןייֵלַא חשעמ יד, ןוא "השעמ א ןיא השעמ} א ,"השעמ

 ץוח זַא -- ףעירב ַא ןיא רעדעיוו רהיא טגָאז -- ,םעיל בָאה ךיאמ -

 2בש ,ןעבעל ןייז ךיוא עקניטרַאק ַא ןיא לאז לע'מינּפ םענעש םעד

 עקניטרַאק ַא ;ןעשנעמ ןעגידעבעל ַא ןיא יו ,קנאדעג ןוא

 סיפע ןעזָאל ךי מס ךיוא ,הצילמ ענעש ץוח ,ףרַאדעג

 ..."ןערעה

 רעטייוו ןוא ןיילַא ךייַא רָאנ טקעלּפטנַא רעבָא זיא דוס רעד טָא

 ייווצ ךיז ןיא ןעבָאה ןעלָאז סָאװ ,רעדליב ןעפַאשעב ;טינ םענייק

 גייצרעביוא ןייֵא ,טייז רעקניל ַא טימ טייז עטבער א ,ןעטלאטשעג

 -לאהעב ןעגיל לָאז םענעּפָא ם'ניא זַא ױזַא ,גַאלשרעטנוא ןייַא טימ

 טנעז ,ןעבעל עדייז ,ףיורעד -- ךאז-ךות א ,סענעגרָאברעפ ַא ןעט

 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא רעלטסניק רעגיצנייא רעד ןיילַא רָאנ רהיא

 ,טָאג ןעקנַאד ,גרַאװגנוי ,רימ ? ןעכיילג ךייַא וצ ךיז ןָאק רעוו ןוא

 ,םומ ַא ןהִא ,םולשב סױרַא זנוא ייב טמוק ןיילא השעמ יד ןעוו

 .שינעפעשעב שירארעטיל ַא ןופ םירבא עלַא טימ

 ןיימ -- הנתמ יד ,ןעבעל ערייז רעגיצרַאהבעיל ,ףיוא עשז טמענ

 רעטוג רעד ןייז לָאז'ס ןוא ,ןוצר יהיו ,ןַאמָאר ןעשידיא ןעטשרע

 ןעניפעג לָאז וינעּפמעטס ןיימ זַא ,ןעמָאנ ןעבעיכ ןייז ןופ ןעליוו

 יו ,תחנ ןעבָאה טלָאז רהיא ןוא ,ןעניוא ערעייַא ןיא טייקנילעזטיילד

 לעקינייא םענעבעגרעביא רעיא ןופ ,ןיילַא ךיז טשניוו רהיא
 .רבח מ םעד

 .4886 ,וועיק
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 תם

 .סוהחי ס'וינעּפמעסס

 םהיא ןיא סָאװ ,שינעמענוצ ןימ ַא זיא סָאד -- וינעּפמעטס
 ,םולשה וילע ,עטַאט ןייז ; ןעטַאט ןייז ןופ חשוריב ןעגנַאגעגרעביא
 ֿפערעב, רעדָא ,םַאב לערעב ןעסייהעג טָאה ,רמז-ילכ א ןעוועג זיא
 -עזַאמ ןופ דנעגעג ם'ניא ףרָאד ַאזַא ,ינעּפמעטס ןופ ,"רינעּפמעטס
 ,ןחדב רעטונג ַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא סַאב ן'םיוא טלעיּפשעג ,עקוועּפ
 טלעטשרעפ ךיז טָאה ,קנערק עטּפעלשרעפ ַא ,רעגָאז-םַארג רענעש ַא
 -עג ,ןעגיוא יד טרחעקעגרעביא ,רעלטעב ַא רַאפ תונותח עלַא ףיוא
 ןוא דניק וצ טהעג ענידיא ַא יװ טכַאמעגכָאנ ,רעב ַא יו טצנַאט
 סע זא ,ןילפת רֶאּפ א ייב ךייא רהעווש ךיא ,וינעבַאבײ : טיירש
 רעסַאװ א םיצולּפ טזָאלעג רעדָא ....!ןייז טשינ ױזַא רהעמ טעוו
 סעלָאּפ יד טעשטַאקרעפ ןעבָאה ןעדיא עלַא זַא ױזַא ,בוטש ןעטימ ןיא
 רָאג רעדָא ; ךעלדיילק יד ןעביוהענרעטנוא ןעבָאה רעבייוו יד ןוא
 ,ךוטרַאפ ן'פיוא עט'תנתוחמ רעד רעבעל-ןואדגנול ַא ןעגנַאהעגפיוא
 ,בורל ןעצנוק ןוא ןעלעטשנָא עכלעזַא ךָאנ ןוא

 : תורוד ךס א ןופ השוריב ןעגנַאגעג ייֵז ייב זיא יירמז"ילכ
 טָאה ,ןיוש ןעסייוו רימ יו ,רינעּפמעטס ערעב רעדָא ,סַאב לערעב
 ,טיימָארט קיילאומש בר ,עטַאט ס'לערעב ; סַאב ן'פיוא טלעיּפשעג
 ,רעלבמיצ שיבייפ בר ,עדייז ןייז ; טיימָארס ן'םיוא טלעיּפשעג טָאה
 םירפא בר ,עדייז-רעטלע ןייז ןוא ,לעבמיצ ץ'םיוא טלעיּפשעג טָאה
 ןהעצ זיב םירמז-ילכ ןופ סיױרַא-טמוק וינעּפמעטס ,ללכה ...לָאיַאפ
 ,ןעדיא ייב יו ,טימרעד טינ אקוד ךיז טמעש רע ןוא -- תורוד
 ; דַארג ןייז טימ חכאלמ-לעב רעד ךיז טמעש ,גידנעדער זנוא ןעשיווצ
 טָאה וינעּפמעטס יו ,ןעמָאנ ַאזַא : טינ שודיח ןייק רָאג זיא סע ןוא
 ףיוא טפיוקעג ךיז טָאה רע יו ,םש אזַא ,עקוועּפעזַאמ ןיא טַאהעג
 עלעטרעוו א .טייקגיניילק ןייק טינ זיא ,טעמכ טלעוו רעצנאג רעד
 !וינעּפפעטס -- ןעדערוצסיוא
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 טכרָאהעג טָאה עמ זַא ,ןעדיא ייב םודעמוא ןעוועג זיא היכז ַא

 -- ץינעּפמעטס ןוא ,ןעגָאז -- ןחדב קידג ,ןעגניז רעזלעב יסינ

 וינעּפמעטס זַא ,ןעדלעמ ןיוש ךיז רהיא טנָאק ןופרעד .ןעלעיּפש

 אמתסמ ןוא ,רעװײבַא ןייק ,רמז-ילכ רע'טושּפ ןייק ןעוועג טינ זיא

 -םוא טשינ עסיורג עלַא ןעשיווצ םש ַאזַא טנעידרעפ ךיז רע טָאה

 סָאד -- הניגנ ןעהעטשרעפ ןוא קיזומ בעיל ןעבָאה ןעדיא .טסיז

 עמ ןַא ,םגה ןוא ,ןענעקיײלּפָא טינ ךיוא םיאנוש ערעזנוא ןעלעוו

 קיזומ ןערעה וצ סיוא ןעדיא םעד ךָאד טמוק ,קירוצ ןעסעומש ליוו

 רימ ,ההמש יד ױזַא זנוא טימ זיא סָאװ ןעד ,טפָא ױזַא טינ סיּפע

 ,ךָאד ?ןעצנַאט רעדָא ןעלעיּפש טימ ןעמענרעפ םיצולּפ ךיז ןעלָאז

 ,םיניבמ טראפ רימ ןענעז ,טליוו רהיא סָאװ ןעגָאז ךייַא טנעמ רהיא

 עלַא ףיוא ןה ,ןעלעיּפש ףיוא ןה ,ןענניז ףיוא ןה םיניבמ עפרַאש

 רימ ןעפיול ,ןזח ַא ּפָארַא טמוק סע זַא זנוא וצ .,ןעכַאז ערעדנַא

 ךָאד זיא הנותח ַא ףיוא רמז-ילכ ןוא ,ןערעה םהיא ןעטעליב ףיוא

 ַא טלעיּפש "עילעּפַאק? יד יװ ןערעה .בויח ַא זנוא ייב יאדוַא

 -יירפ ןייק טשינ ,ךילנהעוועג ,ךיוי רענעדליג רעד וצ "לעקיטש;

 -קעװַא רימ ןעלעוו רַאפרעד -- (רעטעּפש ףיוא סכיליירפ ַא) סכיל

 ןוא ,ץרא-ךרד סיורג טימ טציז םלוע רעד .שטשרָאב קַאז ַא ןעבעג

 .סגידנענייוו ַא ,"ענלַארָאמ, ַא ,סניטעמוא ןייַא ןעלעיּפש רמז-ילכ יד

 ,ענורטס רעבָארג רעד ףיוא ךיז טהעגרעפ ,טנייוו עלעדעיפ סָאד

 .גירעיורט ץנַאג ךיוא רעטנוא םהיא טלַאה הרבח ענירעביא יד ןוא

 דרעוו רעדעי ןוא ,הרוחש-הרמ לעקיטש ַא םלוע ן'פיוא ןָא-טלַאפ סע

 רעדעי :טגרָאזרעפ רָאנ ,םהענעגנַא ץנאג ןליפַא ,טגרָאזרעפ יוװ

 רעגניפ ן'טימ גידנעבייר ןוא ,זָאנ יד ּפָארַא-טזָאל ,ךיז טכַארטרעּפ

 ,הלח רעשירפ רעד ןופ ךעלעקייק גידנעטענק רעדָא ,רעלעט ןיא

 עגירעיורט ענייז ןיא ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא רעדעי ךיז טפעיטרעפ

 תורצ ןייק ןוא ,גרָאז ןייז אמתסמ ךיז טָאה רעדעי ןעד ,ןעקנַאדעג

 סָאד ןעפַאנעגפיונעצ דרעוו ױזַא ןוא .ןעהייל ןהעג טינ דיא ַא ףרַאד

 ןוא ,םענייאניא תובשחמ עגירעיורט יד טימ ןעלעיּפש עגיטעמוא

 ּפִא ךיז טפור "ךָאיט-ךָאיט-ךָאיט, עלעדעיפ ם'נופ ץכערק רעדע
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 .לוק-רעדעיוו ַא טרָאד טניפעג ןוא ןעצרַאה ןיא טייל-הנותח יד ייב

 : עלעדעיפ ַא ןיא ,טרפב ץרַאה עשידיא סָאד ןוא ,ללכב ץרַאה סָאד
 -עישרעפ סיױדַא םעד ןופ טהיצ עמ ןוא סענורטס יד טשטעווק עמ
 עמ .,רעדעיל ענידנענייוו ,עגירעיורט ןעטסניימס םוצ ןוא ,ענעד
 ,רמז-ילכ ַא ,הירב ַא ,טנַאקיזומ ןעטכער ַא ןצרעד ןעבָאה רָאנ ףרַאד

 .ןעוועג זיא וינעּפמעטס יו ,הירב ַאזַא

 ןוהט פאה ַא טגעלפ רע !הירב ַא ןעוועג ינעּפמעטס זיא ,יוא
 טשינ ,ןוהט רהיפ ןייא ,קימס ן'טימ ןוחט רהיפ ַא ןוא עלעדעיפ סָאד
 יו רעבָא .ןעדער וצ םהיא ייב ןעביוהנָא ןיוש סָאד טגעלפ ,רהעמ
 ,יוו ,גנוצ א טימ ,רעטרעוו טימ יקַאט ? ןעדער ,רחיא טניימ ,יוזַא
 ,ןייוועג ַא טימ ןעגניז ,ן'הנעט ,ןעדער .שנעמ רעגידעבעל ַא ,לידבחק
 -עגסיוא ןייֵא טימ ,שינרעדלאווג ַא טימ ,רעגייטש ןעשידיא ן'םיוא
 טגעלפ ּפָאק םעד .המשנ רעד ןופ ,ןעצרַאה ןעפעיט ם'נופ יירש
 עלטַאּפ עצראווש עגנַאל יד ,טייז א ףיוא ןעפרַאוװרעפ וינעּפמעטס
 עצראווש יד ,ןעגיוא יד ,ןעלסכַא עטיירב ענייז ףיוא ןעפרַאוװעצ רָאה
 ףינּפ עגיטכיל ענעש סָאד ןוא ,ףורַא ןעסיררעפ ,ןעניוא עגידנענערב
 טא ; טדיוט רעד יוװ ,ךיילב לָאמ ַא טימ ןערעוו םהיא ייב טגעלפ
 דנַאה א יו ,רָאנ טהעז עמ } ינעּפכעטס סיוא -- טונימ ןייא ךָאנ
 -רעמ ךיז ןערעה סע ןוא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא טהילפ
 ןוא ,ןעגנאזעג ינימ יײלרעלַא ךיז ןעסיג סע ןוא ,תולוק ענעדעיש
 ,ןעצרַאה ם"ייב ןָא-טמענ סע זַא ,עגירעיורט ,עגיטעמוא עכלעזַא ץלַא
 םלוע רעד .דנוזעג טָאד סיורא-טמענ סע ,המשנ רעד ייב טהיצ סע
 טלַא טימ טבראטש עמ ,טברַאטש עמ ,תוחכ עלַא טימ םיוא-טהעג
 ףךיז ןעלעטש סע ןוא ,טקייוועצ ,לופ דרעװ ץרַאה סָאד .םירבא
 ןעדיא ,ןעצכערק ןעדיא ,ןעצפיז ןעדיא .ןעגיוא יד ןיא ןערערט
 ?ינעּפמעטס סָאװ ? וינעּפמעטס רעוו -- ? וינעּפמעטס ןוא ,ןענייוו
 ךיז טוהט רע ?טלעװ רעד ןיא זיא רע ואוו ,םרחב םהיא טגערפ
 ףיוא-טרעה רע זַא ןוא !גונעג ןוא -- "ךָאיט-ךָאיט-ךָאיטא :ססנייז
 ןָא ךיז טמענ ןוא עלעדעיפ סָאד ץימש ַא סע טוחט ,ןעלעיּפש וצ
 ,תולדבה ייווצ יו טלָאמעד םהיא ןענערב ןעגיוא יד } ןעצרַאה ם'ייב
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 טּפַאה םלזע רעד .טלעוו עצנַאנ יד יװ ,טנייש םינּפ ןעש ןייז ןוא

 ;ףָאלש ןעסיז ַא רָאנ ןעגירעיורט א ןופ ,ףָאלש ַא ןופ יו ףיוא ְךיִז

 ןיא עלַא ,תולעּפתה רעייז ןעגָאזװצסױרַא ןָאךעביױה ןעדיא עלַא ןוא

 עמ ,טרעצומש עמ ,טביול עמ ,טעקכָא עמ ,טעקבַא עמ .?וק ןייא

 .ןעבױלּפָא טינ רָאג ךיז ןָאק עמ ,ךיז טרעדנואוו

 !וינעּפמעטס ,יִא {ינעּפמעטס ,ונננ --

 וצ סָאװ ַאטשינ רָאנ זיא רעבייוו יד ןופ ?רעבייוו יד ןוא

 ברע להוש ןיא דרעװ סע ביוא ,קפס רעסיורג ַא ןיא'ס .ןעדער

 יו ,ןערערט לעיפ ױזַא ןעסָאגרעפ ןענעל ךעלטיונק וצ רוּפכ-םוי

 ס'וינעּפמעטס ייב ןערעוו ןעסָאנעגסיױא ָאד טנעלפ סע ןערערט לעיפ

 טינ לעיפ ױזַא ןעמ ףרַאד שדקמה-תיב ןברוח ףיוא ; "ךעלקיטש,

 ם'וינעּפמעטס תעשב טנייוועג ןעבָאה רעבייוו יד יוװ ,ןענייוו

 .ןעלעיּפש

 ס'רעטכָאט רערענעלק ןיימ ףיוא זַא ,ןעשטנעב טָאג ךימ זָאל --

 { םלוע לש ונובר ,ן'וינעּפמעטס ןעגנערבּפָארַא ןענָאק ךיא לָאז הנותח

 -עגסיוא ,רעבייוו יד טעוועשניוועג ךיז ןעבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 ךיז טציינשעגסיוא ןוא ןעגיוא עטיור ענעלָאװשרעּפ יד ךיז ןעשיוו

 רָאה ,ןעוועשניוו תעשב ,לָאמטסנעד ןוא ,זָאנ לעסיב עגירעביא סָאד

 יד טימ ,ךעלגנירעהיוא ענעדליג יד טימ לערעּפ רעזלעה ערעייז ןעב

 -עביא רעד טימ ןוא ןעטייק-לעגרָאג ,ןעשָארב יד טימ ,ךעלרעגניפ

 טלעקניפעג ןוא טעשטשילבעג ןוא טניישעג גנורעיצ רעשידיא רעגיר

 : .רעייפ טימ

 ןענעז יד -- ,"ןעלעזמַאמ? יד ,ךעלדיימ יד טסעומש רעוװ ןוא

 ,ןעקָאט יד יו ,רעטרע ערעייז וצ טעוװָאקענוצ ןהעטש ןעבילבעג ראג

 טימ טרהירעג טשינ ,עלערעיפ ןייז טימ ן'וינעּפמעטס ףיוא טקוקעג

 ואוו טינ ואוו רָאנ ;גיוא ןייק טימ םלעטניּפעג טשינ ,רבא ןייק

 :לעצרעה סָאד טּפָאלק ,טעסרָאק טייז רענעי ףיוא ץיגרע טרָאד

 -רעפ ַא טרָאד ןופ ךילטּפָא סױרַא ךיז טּפַאװ סע ןוא ,קיט-קיט-קיט

 ...ץמיז רענעגרָאב
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 זז

 ."עיל עפאקא ןייז טימ וינעּפמעטס

 ץיגרע נידנעמוק ,טכַאמעגנָא טָאה וינעּפמעטס סָאװ ,שער םעד

 -ָאק סָאד ןוא ,(רעטסעקרַא) עילעּפאק ןייז טימ לעטדעטש ַא ןיא

 טינ רָאנ זיא ,טכָאקענ השעמ תעשב ךיז טָאה סע סָאװ ,שינעכ

 .ןעביירשעב וצ

 ןעלהימ יד רעטניה ןופ דיוב ַא סיּפע ךיז טדיינש ןָא ,טַאש --

 ?ַאה ,םינתוחמ יד יאדוא ןענעז סָאד ;דרעפ רעיפ טימ

 טימ וינעּפמעטס טרהָאפ סָאד .רמזדילכ יד ןענעז סָאד ,ןיינ --

 .עינַאּפמָאק ןייז

 סָאד טֶא ?ָאד ןיוש ןיא וינעּפמעטס ?וינעּפמעטס ?ַא --

 הכמ ַא ,קָאלנ ןויצנב-םייח ייב הנותח עכיליירפ ַא ןייז סע טעוװ

 ! םהיא

 ןעּפַאח ךעלדיימ עשידיא יד ,ךילטיור ןערעוו ךעלכייוו עשיריא
 -רעפ ךעלגנוי .ּפעצ עגנַאל יד ןעטכעלפרעפ ןוא ןעמעקרעפ וצ ךיז

 םינּפ ?בקמ טפיול עמ ןוא סעקלוּפ יד רעבירַא ךעלזיוה יד ןעשטאק

 טימ ןיוש ,ןעדיא עטבייוועב ,ןעדיא וליפַא ןוא .ן'ינעּפמעטס ןייז

 דליוו ייז טוהט סע זַא ,עלעכיימש א טימ ךיוא ןעזייוועב ,דרעב

 -םייח וצ הנותח יד ןעלעיּפש ןעמוקעג זיא וינעּפמעטס סָאװ ,האנח
 טסָאק סע ?ייז סָאד טרהַא סָאװ ,יתית-אכיהמס ;קָאלנ ןויצנב

 ? רלעג ייז

 סַאג יד ?ייוורעד דרעוו הינסכַא רעד וצ וצ-טרהָאפ דיוב יד זיב
 -טעטס ףיוא ןוהט קוק ַא גירעיגיינ זיא רעדעי ; ןעשנעמ טימ לופ

 .על'ענר א ףיוא ּפִא ךיז טלעטש ןוא עינַאּפמָאק ןייז טימ ן'וינעּפ
 ,רעדנוזעב רעדעי טיירש -- {ךיז טרַאּפש עמ יוװ ,רָאנ העז --

 ייב זיא רעגייטש רעד יו ,ןָאןעביוא םוצ סיױרַא ךיז טרַאּפש ןוא

 ןוא סנעניובנעלע יד טימ טייברַא רע יוװ ,העז רָאנ רהעז -- .ןעדיא

 ?ןעהעזעג טינ ָאד רהיא טָאה סָאװ !{ רעטשרע רעד ןייז אקוד ?יוו

 ! רמזדילכ עלַא יו רמז-ילכ
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 ֹוצ סױרַא ךיז טּפוטש ןוא ךיז רַטּפ רעכילטיא ט'חנעט יוזַא

 -וצסױרַא ןָא ךיז ןעביוה רמז-ילכ הרבח יד רעכלעוו ןופ ,דיוב רעד

 .זייווניצנייא ןעקוד

 סָאװ) סָאברטנַאק לעקַאי בר סיורא-טכירק עֶלַא ןופ רעהירפ

 רעטצעלפעצ א טימ ריא רעזייב ַא ,(סאברטנַאק ן'פיוא טלעיפש

 טקור םהיא ךָאנ .ןערעהיוא יד ןיא טָאװ ךעלקיטש טימ ןוא זָאנ

 רָאּפ א םימ לעדיא גירעפעלש א ,טענרַאלק ןטימ שיבייל בר ךיז

 -עג רעד ,שטעברַאה לעקייח ךיז טזייוועב רעטעּפש .,ןעפיל עבארג

 -לָאק רעצרטווש א -- רעטעּפש .ברָאה ן'טימ ןחדב לעקייח רעסיוו

 שנעמ רעדליוו א יו טעמכ ,ןעטכאוװעב ךילסערש ,דיא רעטאווענעט

 א ןָאטלַאפ סע זא ,ןעמערב עגנַאֿפ עכלעזא טימ ,תוירבדפ יד ןופ

 .(עדנוקעפ) רעטלאהרעטנוא רעד ריאמ-רואינש בר זיא סָאד ,דחּפ
 -רעפ עדליוו-חנושמ ,ןעגנוי יירדדייווצ א סיורַא-ןעגנירּפש םחיא ךָאנ

 ,ןעגיוא ענענאלשעגרעטנוא ,ןעקַאב ענעלאוושרעפ טימ ןעשינעהעז

 -נערעל הרבח ןענעז סָאד .סעטעּפָאל יד יוװ ,ןהייצ עכילקערש טיפ
 טימ ,רעטעּפש ןוא ,טסיזמוא לייוורעד ךָאנ ןעטיײברַא סָאװ ,ךעלגנוי

 טצעל וצ רָאנ ןוא ,רמז-ילכ עשיטייל סיורַא ייז ןופ ןָאק ,טייצ רעד

 רעלעג רעד ךעלסיפ ענעניובעגסיוא עמורק טימ סיורַא ךיז טעשטאק

 ןץ'ישטכעמ ןופ רעסערג זיא סָאװ ,ןאבַארַאב ַא טיפ רעלקייּפ ישטכעמ

 ,לעדרעב ַא ןעטישוצסיוא ןָא ךיז טביוה ןישטכעמ ייב .אמזוג ַא

 ,טייז רעטכער רעד ןיא ,םינּפ טייז ןייא ףיוא רָאנ ,?עדרעב לעג ַא

 יו ?ליוה ,טעקַאנ זיא ,םינּפ טייז עקניל יד ,טייז ערעדנַא יד ןוא

 טָאה ,ןייז ןעסיוו רהיא טזומ ,רעלקייּפ ישטכעמ ,רע .ּפעטס ַא

 ,טסעומש עמ יוװ ,ןעמונעג טָאה ןוא רהָאי גיסיירד וצ טָאהעג הנותח

 ,אמתסמ טינ ןעגייווש סעקינ'הרבח-עסייוו ...סוניגורדנַא ןייֵא בייוו ַא

 "רעפ לָאמ סעדעי .עילעּפַאק ןייז טימ ןָא-טמוק וינעטמעטס זַא

 רעדָא ,ןַאבַארַאב ןיא ץעז ַא טוהט ןוא לעננוי-רדח ַא ךיז טע'בנג

 -עב ןַאמ הרבה רעד .,סָאברטנַאק ם'נופ ענורטס עבָארג יד חיצ ַא

 םעד סָאברטנַאק ?עקָאי בר ןופ ןעקַאנ ןוא זלַאה ןיא דיינש ַא טמוק

 ףִצ ןוא ןערעדור וצ זייווכטלסיב ןָאטכױה סאנ יד ןוא .ןעזייב
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 ,.ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא רָאג ךיז טהערפ ןוא טגנילק -- ,החמשו חלהצ ,ילעּפמַאי ?עטדעטש סָאד ןוא ,ילעּפמַאי ריעהו -- ןעלהימ טייז רענעי וצ זיב ןתח םעד ןעגעקַא ןערהָאפעגסױרַא ןענעז סָאװ ,םירוחב האמ רעבלַאה ַא טימ ןיירַא טרָאטש ןיא ןערהָאפעגניירא ךיוא ןיֹוש זיא ןתח רעד ןעד ,ןעכָאק
 { טלעוו עצנַאג יד ן'וינעּפמעטס טימ טכַאק סע ,7לכה .רדימת ףיוא טצעזעב ךיז טָאה וינעּפמעטס ואוו ,עקוועפעזַאמ ןיא ,ָאד ךיוא זיא ױזַא ןוא ,הנותח א ףיוא ן'וינעּפ *מעטס ןעגנערבוצּפָארַא היכז ַא ןעבָאה עכלעוו ,ךעלטדעטש עלַא ןיא זיא ױזַא ,שטסירטס ןיא ןיא ױזַא ,ילעּפמַאי ןיא זיא יױזַא

 עדי

 .תונכה ס'וינעּפמעטס

 ?קחמש יד סיורנ ױזַא עקוועּפעזַאמ ןיא זיא סָאװ
 חמשמ טינ ךיז ןעמ לָאז עשז סָאװ רַאפ ,ונ -- ,על'הקבר עקניזימ יד ,רעטכָאט ערענעלק יד הנותח טכַאמ קָאלג ןויצנב"םייח בר |

 רעד ףיוא ןייז ןעלעוו עלַא ,?עטדעטש ןיא דיגנ ַא ,ןעמ טגָאז יו ,טרָאפ :הנותח ַאזַא ףיוא ןייז וצ יַאדכ זיא סע ? םהיא טימ ןייז
 םעד טכארבעג טָאה רע סָאװ ,טייק-לעגרָאג עיינ יד רעדָא ,ךעלגניר -עהיוא יד ,לערעּפ ס'בייוו םעד ןעזייוועב וצ רעוו ןוא ,ןעגעוו אצוי ןופ רע ,האנק רַאפ רעוו ,טפאשדניירפ-טוג רַאפ רעװו :הנותח
 ,595ה . ן'ינעּפמעטס בעילוצ -- רחעמ ךָאנ ןוא ,דירי ם'נופ בייוז
 טסעומש רעוו ןוא !{הנותח ס'על'חקבר ףיוא קָאלג ןויצנב-םייח ייב ךיז טהערפ עקוועּפעזַאמ ץנַאג | הנותח רעד ףיוא ָאד ןענעז עלַא
 -קיזייַא ,טסייה עס ,ךיוא בורק לעקיטש ַא וצרעד ןוא ,קחימ רעד ןיא ףתוש ַא ,טיילק ןיא ףתוש ַא ס'קָאלג ןויצנב-םייח זיא ילתפנ -קיזייַא ןעד ,יאדוא רעדניק יד טימ ןוא בייוו ן'טימ ילתפנדקיוייא
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 "תנתוחמ רעד טימ ענעגייא ?עקיטש ַא ןָא ךיז רהעק בייוו ס'ילתפנ

 .דצ ס'עמַאמ רעד ןופ ישילשבש ינש לעקיטש ַא סיּפע ,עט

 ,הכלמייסָאװד ,בייוו ס'ילתפנ-קיזייַא םורַא ךיז טהערד רעכירעד

 םורַא ךיז טהערד יז .עט'תנתוחמ ע'תמא ןייֵא יו ,טרעיילשעגסיוא

 ןוא טיירש ןוא דנעה יד טימ טכַאמ יז רָאנ ,טינ רָאנ טוהט ןוא

 ,רונש ס'הכלמ-יסָאװד ןוא ,סיּפע טוהט יז יװ ךיילג ,טרעדליפ

 ַא יװ ,טלעקיווצענסיוא הלכ רעד ןעבענ טהעטש ,ענעש ירד ע'לחר

 עסיורג ייווצ יו ,ןענייש ןעגיוא עיולב עסיורג ערהיא ןוא ,הכלמ-תב

 ייװצ יוװ ,רהיא ןעלעיּפש ךעלקעב עטיור ערהיא ןוא ,ןעטנאילירב

 עטזָאלעצ ס'הלכ רעד יז טלַאה דנַאה ןייא טימ .ןעזיור ענידנעהילב

 "סנעקעדעבכ; ן'רַאפ ןעטכָאלּפעצ רהיא ןעבָאה רעבייוו יד סָאװ ,ראה

 רהיא ךיז יז טעלג דנַאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ,ןייוועג סיורנ טימ

 -ערב עצרַאװש רַאּפ ַא יו ,ןעקרעמעב וצ טשינרָאג ,זלַאה ןעסייוו

 ןייֵא ןהֶא ךיילג טייצ עצנַאג יד רהיא ףיוא ןעקוק ןעניוא ענידנענ

 יד יו ,םורַא-ןעפיול סעקרעוװרַאס יד טימ סרעוורַאפ יד .,..רעהפיוא

 ןיוש !דלַאװג ,יוא? :ןעמערַאיל םינתוחמ יד .זיימ עט'מס'רעפ

 ןעשטומ וצ רועיש רעד זיא ןענַאװ זיב  חלכ יד ןעקעדַאב וצ טייצ

 :ןעיירש עלַא "?גָאט-רעמוז ַאזַא ךַאבענ ןעטסַאפ סָאװ ,רעדניק יד

 יא ,טינרָאג ןעמ טוהט ןוהט רָאנ -- "!טייצ ןיוש !טייֵצ ןיוש;

 דנעה יד ,לעטעקשַאק ןעטעמַאס ַא טימ םורַא ךיז טהערד ילתפנ-קיז

 ףיוא טרעדליּפ הכלמייסָאװד ןוא ,דיגמ ַא יו ,רעטנורַא טנעלרעפ

 רענייא ןעפיול םידדצ עדייב ןופ םינתוחמ ענירעביא יד .תולוק-ילוק

 -כָאװ ייז יו ךיילג ,רעהירפ-וצ-ףיוא דנעה יד טימ ןערעדנַא ן'רעביא

 .םינ טיײברַא ןייק ייז טיג עמ רָאנ ,סעכלעזא ןוהט טלָאװעג סיּפע ןעט

 ס'נתח טגערפ -- ?טינ סיּפע ןיוש ןעמ טוהט סאו רַאפ ,ונ ---

 .רצ

 "טנע -- ? ןוחט וצ ןָא טינ סיּפע ןיוש ןעמ טביוה סָאװ רַאפ --

 .דצ ס'הלכ טרעפ

 עגירעגנוה גנַאל ױזַא ןעטלַאה לָאז עמ ,ןעהעזעג ֹוד טסָאה --

 .דצ ס'נתח טיירש -- ?רעדניק
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 עגירעגנוה ןעטלַאה גנַאל ױזַא לָאז עמ ,טרעהעג וד טסָאה --
 .דצ ס'חלכ טיירש -- ?רעדניק

 ? קירוצ ןוא ןיה םורַא ןעמ טפיול סָאװ --

 ?טפיול עמ סָאװ ,ןעפיול ַא רַאפ זיא סָאװ --

 ןייא ףיוא טהעטש עס ןוא ןערעדליּפ עלַא ,ןעפיול עֶלַא --

 ! סעקדַארָאּפ ענעש -- ,טרָא

 + רענייק ?יוװ ןוהט ןוא -- טרערדליּפ עמ ןוא טפיול עמ יבַא --

 .ןיהַא ןענַאד ןופ

 טייצ ןיוש ?ןעדער וצ ןעוועג גונענ ןיוש טלָאוװ רעמָאט --

 ! קע ןייֵא ןעבָאה לָאמַא ךָאד זומ סע {ןוהט סיּפע

 !ןוהט ןעביֹוהנָא ןיוש ןעמ זָאל !ןעדער ןיוש גונעג ,ונ --

 | ןעבָאה סָאד זָאל קע ןייַא
 .רצ ס'נתח טגערפ -- ? רמזדילכ יד ןענעז ואוו --
 ,דצ ס'הלכ טרעפטנע -- ? ןענעז ואוו רמזדילכ יד --
 עמ :טײברַא רעייז טימ ןעמונרעפ ךיז ןענעז רמז-ילכ יד ןוא

 סאב ?עקָאי בר .םילכ יד ןָאטלעטש עמ ,סעקשטימס יד טרימש

 -רעליטש ןייֵא םהיא טלייט ןוא רעהיוא ןייֵא רַאפ לעננוי ַא טנָארט

 -ןרטס ןעהיצ וצ ױזַא יו ןעזייוו ריד לעוװו ךיא ,רזממ ,רעה, :דייה

 עבלַאה ענעסכַאװעב סָאד ךיז טצַארק רעלקייּפ ישטכעמ "!סענ

 טימ טרער ןחדב לעקייח בר .םענייק ףיוא גידנעקוק טשינ ,םינּפ

 ייוצ טימס קאבאט קעמש ַא םהיא ייב טמענ ,דמלמ ןעטנאקעב ַא

 -ולב ענירעביא יד ןוא ,קאז ַא ןופ יו ,ךעלטרעוו טיש ןוא רעגניפ

 -עּפָאל יד יוװ ןהייצ עסיורג יד טימ ןעגנוי ענעלאוושרעפ יד ,רמז

 םהיא טימ ךיז ןעסעומש ןוא ן'וינעּפמעטס םורַא ןעהעמש ,סעט

 .ןינע ןעגיטכיוו א ןענעוו ןושל רעייז ףיוא סיוא

 רעד ןעבענ טהעטש סָאװ ,* עטכעש עגיזָאד יד טָא זיא רעוו --

 -ייוונֶא ,ןושל-רמז-ילכ ףיוא וינעּפמעטס טגערפ -- ??עקנַאסימס

 ,רָאנ העג -- .רענעש רעד ע'לחר ףיוא ןעניוא יד טימ גידנעז

 .הלכ -- עקנַאסיטס  .הבקנ -- עטכעש '
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 "רמז-לכ ענעלָאװשענ יד ןופ םענייא וצ רע טנָאז -- ,?אימחרי

 ,* עקדיח רעבָא ,' םַאטחמ 'סיוא-עבָארּפ ןוא רָאנ העג -- ,ןעגנוי

 ! עקדיח ,לאימחרי

 : הבושת רערָאלק א טימ קירוצ ךינ טמוק לאימחרי

 ,' עקווָאדלַאי ַא ןיוש זיא סָאד ,* לעטכעש ןייק טינ זיא סָאד --
 סָאד טָא ןוא ,יז ןיא עריווקס ןופ ,רונש ס'ילתפנ-קיזייַא זיא סָאד

 טימ םורַא ךיז רע טהערד טָא ?רהיא טהעז -- ?רלָאי רהיא זיא

  ,עכורעטאק רענעטעמאס ַא

 ןינעּפמעטס טנָאז -- {לאימחרי ,ןערעוו וד טסלָאז חרּפכ יד --
 יז ,ע ?ןערָאװעג רהָאוװעג וד טזיב ךיג ױזַא -- .טגעלעגפיוא ץנַאג
 יו ,חעז ,רָאנ עז !עקװָאדלַאי " עווילק ַא רָאג יקַאט ךָאד זיא
 |- סערקיז יד טימ **' טערטַאמ יז

 רענעלָאװשרעפ רעד לאימחרי טגערפ -- טליוװ רחיא ביוא --
 רהיא טימ ןהענ ךיא לעװ ,טליוו רהיא ביוא -- ן'וינעּפמעטס ייב
 ... ןעריט

 עמ -- .,וינעּפמעטס םהיא טרעפטנע -- {דרע רעד ןיא גיל --
 ןעריט ןייֵלַא לע ךיא .שמש-ןעטאליש ןייק רַאפ טינ ךיד טעב
 .* עכינעזוצ טימ

 עצרַאוװש רַאּפ ַא לעדעיפ רעד ןופ סיױרוַא רָאנ ףרַאװ ,ונַא --
 ּפעלש --- .ןושל רעייז ףיוא ריאמ-רואינש ןָא ךיז טפור -- 1 ןעגיוא
 ...|סעקשיק עשידיא ?עדעיפ רעד ןופ סױרַא רָאנ

 רעד וצ קנואוו ַא טוהט ,עלעדעיפ םוצ ךיז טמענ וינעּפמסעטס
 ,םילכ יד ןעלעטשנָא ךיז טמענ עמ ןוא ,חרבח

 -- עקדיח ; .יז זיא רעװ -- םַאטחמ  .רחַאװעג רע -- סיוא עבָארּפ 3
 ןַאמ -- דלָאי ( .לעבײװ -- עקװַאדלַאי ' .לעדיימ -- לעטכעש | .דניוושעג
 --סערליז 2 .טקוק -- טערטַאמ '! .ענעש -- עווילק '" .לעטיח -- עכורעטַאק *

 ,רעגיזָאד רעד טימ -- עכינעזוצ טימ '* .ןעסעומש -- זעריט "* .ןעגיוא
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,17 

 .ע5 עד עיפ ס'וינע ּפמע טס

 "עג ךיז טָאה ינעּפמעטס ןוא ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג ,רוציקב
 .חלכ יד ןעצעזעב ןעמונ

 יוװ ,ןעביירשעב וצ ךאווש זיא רעדעפ ןיימ זַא ,פהיפ ךיא ,ךא
 טָאלג ןעוועג טינ ןיא סָאד ! הלכ ַא טצעזעב טָאה וינעּפמעטס ױזַא
 ,"הדובעפ ןימ א ןעוועג זיא סָאד ; טלעּפמירעג ,טלעיּפשעג ױזַא
 סומע טימ .להיפעג ןעכיוה ַא רהעז סיּפע טימ טסנעיד ס'טָאג ַא
 טלעטשעגקעװוַא ךיז טָאה וינעּפמעטס !טסייג ןעלעדייא ןייַא רהעז
 -עיפ ן'פיוא השרד א ןעטלַאהעג רהיא טָאה ןוע חלב רעד ןעגעקַא
 םעד רעביא ,חשרד עגידנערהיר א ,השרד עגנַאפ ַא ענעש ַא ,לעד
 -פעדיימ והיא ןופ ,רעחא זיב חלכ רעד ןופ ןעבעל ךילקילג ןוא יירפ
 -רע סָאװ ,ןעבעל ןערעטיב ןערעטסניפ םעד רעביא ןוא ,דנַאטש
 -עגרעביא !לעדיימ סיוא -- :רעטעּפש ,רעטעּפש ףיוא יז טרַאװ
 ..גיבייא ףיוא רָאה עגנַאפ ענעש יר טלעטשרעפ ,ּפָאק םעד טקעד
 יא א וד טסרעװ טָא .דנענוי ,דנוזעג ייז !טייקכיליירפ יד ָאטינ
 ראפ ןעפארטש טשינ לָאז טָאג ,ךיקיירפ טשינ רהעז םיּפע ..1 עניד
 ...ו דער יד

 -עּפמעטס ןופ סיורַא טעמכ ךיז ןערעה רעטרעוו עכלעזַא טָא
 רעד ןופ טשּפ םעד טונ ןעהעטשרעפ דעבייוו עלַא ,עלעדעיפ ס'וינ
 ןעלהיפ ייז ;סע ןעלהיפ רעבייוו עלַא ,השרד רעמוטש רעניזָאד
 .ןערערט ערעטיב טימ ףיורעד ןענייוו ןוא ,סָאד

 -ייוו גנוי א ךיז טרעלק -- ןעסעזעג ױזַא ךי א ןיב גנַאל יו --
 -עזעג יֹזַא ך י א ןיב גנַאל יװ -- ןערערט יד גידנעגנילש ,לעבי

 זא ,טניימעג רָאנ בָאה ןוא ּפעצ ענעטכַאלפעצ עטזאלעצ טימ ןעס
 -ופסילג א ענייא ןיב ךיא זַא ,רימ טימ ראג ךיז ןעלעיפש םיכאלמ
 ..!ףוס םוצ ,ךא ..ףֹוס םוצ ?עכ

 8 ,ענידיא עטלַא ןייֵא ןעטעב טוהט -- ,טָאג ,רחיא רעשעב דר
 -לע ןיימ ,טָאג ,רחיא רעשעב -- רעטכעט עגעטכפוורעד ןופ רעטומ
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 ,רימ יו ?זמ רהעמ טימ רָאנ ,ןעכינ ןיא גוויז רחיא רעטכָאט רערעט

 לאז טָאג ,ןַאס ןיימ ייב בָאה ךיא יוו עילָאד רערענעש ַא טימ רָאנ

 ...1 דער יד רַאפ ןעפַארטש טינ ךימ

 -םעטס ןוא ,רעבייוו יד ןיירַא-ןעלַאפ תובשחמ עכלעזַא ןיא םָא

 סָאד ןוא ,םילכ עֶלַא טיס טיײברַא רע :סנייז ךיז טוחט וינעּפ

 יד ןוא ,סגידנענייו א וינעּפמעטס טלעיּפש סָאד .טדער עלעדעיפ

 סיוא ,םרַאיל סיוא ,?יטש דרעוו סע .רעטנוא םהיא טלַאה עילעּפַאק

 ןערעוו ןעדיא .,ן'ינעּפמעטס ןערעה ןעליוו עלַא ,עֶלַא .,רעדליפעג
 -עטעלק ךעלדיימ ,ךעלגנוי ,ןעגיוושנַא ןערעוו רעבייוו ,טכַארטרעפ
 -מעטס ןערעה ליוװו רעדעי -- ןעשיט ףיוא ןוא קנעב ףיוא ףיורַא ןער

 .ן'וינעּפ

 |}ןליטש ןייז זָאל ,םלוע !רעליטש { ַאשש --

 ,ךיז טהעגעצ ןוא עלעדעיפ ן'פיוא ךיז טסיגעצ וינעּפמעטס ןוא

 דנַאה ַא ;טשינ ןעמ טרעה רהעמ -- ךָאיט-ךָאיט-ךָאיט : סכַאװ א יו

 ךיז ןערעה סע ןוא .טינ ןעמ טהעז רחעמ -- ּפִא ןוא ףיוא טחהילפ

 ןוא ,ןעגנַאזעג ינימ ענעדעישרעפ ךיז ןעסיג סע ןוא ,תולוק ײלרעלַא

 סע ,ןעצרַאה ם'ייב ןָא טמענ סע זַא ,ענירעיורט ,עגיטעמוא ץלַא

 סיואיטהעג םלוע רעד .תויח סָאד סױרַא טמענ סע ,המשנ יד טהיצ

 ,םירבא עֶלַא טימ טברַאטש ,טברַאטש םלוע רעד ,תוחכ עֶלַא טימ

 ןעלעטש סע ןוא ,טקייוװעצ ױזַא ,לופ יױזַא סיּפע דרעוו ץרַאה סָאד

 ןעדיא ,ןעצכערק ןעדיא ,ןעצפיז ןעדיא .ןעגיוא יד ןיא ןערערט ךיז

 ?וינעּפמעטס סָאװ ?ינעּפמעטס רעוו--? וינעּפמעטס ןוא ...ןענייוו

 טהעז עמ ,וינעּפמעטס ןייק טינ טהעז עמ ,טינרָאנ םהיא טהעז עמ

 -נַאזעג עכילטעג ,תולוק עסיז רָאנ טרעה עמ ;עלעדעיפ ןייק טינ

 סָאװ ענעש יד ע'לחר ןוא ..,בוטש עצנַאנ יד ןָא-ןעליפ סָאװ ,ןעג

 "עיּפש ס'וינעּפמעטס לָאמנייק טרעהעג טשינ טציא זיב ךָאנ טָאה

 רָאנ .וינעּפמסעטס ַא ָאד זיא'ס זַא ,טרעהעג טָאה סָאװ ,ע'לחר ,ןעל

 טרעה ןוא טחעטש ,ןעלעיּפש ןיס אזא טרעהעג טשינ ךָאנ טָאה יז

 ןוא -- תולוק ענעטלעז יד ֹוצ ,ןעגנַאזעג עגיד'םושכ יד וצ וצ ךיז

 סָאד רהיא סָאד טחיצ סיּפע ?זיא סָאד סָאװ טינ טהעטשרעפ
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 -- זיא סָאד סָאװ רָאנ ,המשנ רעד ייב יז סָאד טעלג סיּפע ,ץרַאה
 ןענַאװ ןופ ,ןיהַא ,ןעגיוא יד ףיֹוא טביוה יז ,טינ יז טהעטשרעפ
 ענעשרעדנואוו רַאּפ ַא טחהעזרעד ןוא ,תולוק עסיז יד ךיז ןעסיג סע
 ,רהיא ףיוא ךיילג ןעקוק סָאװ ,ןעניוא עגידרעייפ ,ןעגיוא עצרַאװש
 -רעדנואוו יד .ןעזיּפש עפרַאש יו ,ןעזיּפש יו ,ךרוד יז ןעמענ ןוא
 ןעקניוו ןוא רהיא ףיוא ןעקוק ןעגיוא עגידרעייפ עצרַאװש ענעש
 -יוא ערהיא ןעזָאלּפָארא ליוו ע'לחר .רהיא טימ ןעדער ןוא רהיא וצ
 ,טינ ןָאק ןוא -- ּפָארַא ןעג

 "ֵל ןינעּפמעטס זיא סָאד טָאז

 טָאה "ןעצעזעב, סָאד ןעוו ,ענעש יד ע'לחר ךיז טרעלק ױזַא
 חכמ ןעטכַארט וצ ןָא ןעביוה םינתוחמ יד ןוא טגידנעעג ןיוש ךיז
 ,חּפוח רעד וצ ןערהיפ

 .דרצ ס'נתח טנערפ -- ? טכיל יד ץיגרע ןעגעז ואוו --
 ,ױצ ס'הלכ טרעפטנע -- ? ןענעז ואוו טכיל יד --
 -ורפ סָאװ ,רעדליּפעג רענעגייא רעד רעדעיוו דרעוו ױזַא ןוא

 ,ךיז טשטעווק עמ .ןיהואוו טינ טסייוו עמ ןוא ןעפיול עלַא .רעה
 - -ריילק טסיירעצ עמ ,סילָאזַאמ ףיוא ןָא-טערט עמ ,ךיז טּפוטש עמ
 ןוא ,םישמש יד טימ סרעוװרַאס יד טלעדיז עמ ,טציווש עמ ,ךעל
 -יווצ ךיז ןערעּפמַא םינתוחמ יד ןוא ,םינתוחמ יד קירוצ ןעלדיז יז
 { נידעבעל ץנאג ,םשה ךורב ,זיא סע -- ךיז ןעש

 ןופ קירוצ טהעג עמ תעשב דרעװו סע סָאװ ,המוהמ רעד ןיא
 ןוא ,עילעּפַאק רעד ןופ סױרַא וינעּפמעטס ךיז טּפַאה ,הּפוח רעד
 -ענ ,ָאד טָא ,רעבייוו יד ןעשיווצ ןעסכַאװעגסיױא ןיוש רע זיא טָא
 ךיז טפרַאװ רע .רענעש רעד ע'לחר ,רונש ס'ילתפנ-קיזייַא ןעב
 -זיירק ןוא גידנעלכיימשוצ ,רעטדעוו רַאּפ ַא טימ רהיא טימ רעביא
 -טזָאל ,ךילטיור דרעוו ע'לחר .רָאה עגנַאל ענעש ענייז ךיז גידנעל
 עטנחעצ סָאד םהיא טרעפטנע ןוא דרע רעד ףיוא ןעגיוא יד ּפָארַא
 ןעסעומשסיוא םיצולּפ ןעלעטש ךיז סיּפע טינ טסַאּפ סע .טרָאװ
 ..{ םלוע אזַא רַאפ ךָאנ ןוא ,רמזדילכ ַא טימ
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 ן'וינעּפמעטס ןופ שינעגעגעב עטשרע סָאד

 .ןע'?חר טימ

 -עישרעפ לעיפ ן'וינעּפמעטס ןופ ןעמ טלחעצרעד ןעלהעצרעד

 עלַא טימ ךיז ןעק רע זַא ,םהיא ןופ טלהעצרעד עמ .תוישעמ ענעד

 ןעדערּפָא רע ליוו םיוק זַא ,"טייל עטונ, עֶלַא טימ ןוא םיפשכמ

 ןַא ,"ךורּפש, ןימ ַאזַא ןעק רע זַא ,רע ןָאק -- ןתח ַא ןופ חלכ ַא

 -- ,לעדיימ א ףיוא ןוחט קוק ןעטכער ַא ,ןוהט קוק ַא רָאנ ףרַאד רע

 ךס א !ןערעוװו טיהעב רָאנ לָאז עמ -- ,טכָאקעגּפָא ןיוש יז זיא

 ,רעדניק ערעייז רעבירעד ןעטיה ןוא דוס םעד ןופ ןעסייוו סעמַאמ

 רעד ייב טהעטש ,ן'ינעּפמעטס טימ ןעדער ייז ןעוו זַא ,ס'הלכ יד

 ױזַא רעדָא ,ןירעגעווש ַא ,עמחומ ַא ,רעטסעווש ערעטלע ןייֵא טייז

 דלעה רעזנוא רַאט זיא סָאד ,תמא ...ןַאמ ַא טָאה סָאװ ,?עבייוו ַא

 סָאװ ? סיוא סָאד טכַאמ סָאװ רָאנ ,טנעמילּפמָאק רענעש אזא טשינ

 -ָאנ ס'וינעּפמעטס דרעוו ןופרעד ? תקולחמ וצ םולש ןָא ךיז והעק

 ַא זיא ינעּפמעטס זַא ,ןעסייוו עלַא .רענעלק טשינ הלילח ןעמ
 טוהט ךודיש ןייק ?סָאװ זיא ןכב ,ונ -- ,"קינ'ומש-זמי, רעטוג

 -מעטס טביילב וינעּפמעטס ןוא ,ןעבעלכ ,םהיא טימ טינ ךָאד ןעמ

 וינעפ

 ןענַאמ ןעבָאה סָאוװ ,ךעלבייוו עשידיא ,רהיא טנעז טשנעבעג

 -עג ךייֵא ןעבָאה סָאו ,ןעליבסנַאמ יד ןייז ןעלָאז טשנעבעג ןוא

 יד וצ זיא העוו ןוא -- טייהיירפ -- הנתפ ערעייט ַאזַא טקנעש

 ןוא טיהעגנ ,טעטנעּפעג ןוא ןעדנובעג ןענעז סָאװ ,ךאבענ ךעלדיימ

 ןערעוו ןַאד טשרע ןוא -- ּפָאק םעד וצ טקעד עמ זיב ,טיהענּפָא

 -בייוו עכילקילנ ,עיירפ ,ענעדנובעגפיוא ,ךעלבייוו ךיוא ךעלדיימ יד

 ...ךעל

 יטנא ֹוצ סָאװ טאהעג טינ ןיוש טָאה ,לעבייוו סְלַא ,ע'לחו

 ןץ'טימ רהיא וצ ןעננַאגעגוצ זיא רע ןעוו ,ןוינעּפמעמס ןופ ןעפיול

 -- ,ןעּפיל יד ףיוא עלעליימש א טימ ןוא דנַאה רעד רעטנוא ?עדעימ
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 רעד ? ןעטלַאהעב ךיז יז ףרַאד ןעמעוו רַאפ ? ארומ יז טָאה סָאװ
 רע :הנותח רעד טימ ןענָארטרעּפ ןזיא ,ילתפנ-קיזייַא בר ,רהעווש
 ףיוא גנוטכַא טיג ןוא רעטנורַא דנעה יד טגעלרעפ םורַא ךיז טהעג
 ,רעגעיווש יד ןוא ,רעכינ ןערחיר ךיז ןעלָאז ייז זַא ,סרעװרַאפ יד
 רהיא ייב לָאז עמ ןַא ,טערָאּפרעפ ױזַא ךָאד יא ,הכלמייסָאװד
 .טלהיפעג טינ ךיוא יז טלָאװ ,ּפָאק ם'נופ רעיילש םעד ןעמענּפָארַא
 טלעטשענּפָא אי ןליפַא הכלמייסָאװד ךיז טָאה ,גידנעפיולייברעפ
 ?רונש רחיא ןעבענ וינעּפמעטס סיּפע ַאד טוחט סָאװ ,ןוחט קוק ַא
 ,ןעטײקשירַאנ ,סָאװ ךיא סייוות : טרעלקעב דלַאב ךיז טָאה יז רָאנ
 ןעפאלענקעװַא זיא ןוא ..."! ןעשַארג א ךייא טָאנ ,ןעכַאז ערעייז
 .רעכיג ןוהט ןעלָאז ייז ,סעקרעוורַאס יד טימ ןעוועדנַאמָאק רעטייוו
 טעוװעדנאמאקעג ןעבָאה ן'הכלמ-יסָאװד טימ ילתפנ-קיזייַא בר
 -םורַא ןענעז סעקרעוװרַאס יד טימ סרעוורַאס יד .טנעכייצעגסיוא
 ןעבָאה םידדצ עדייב ןופ םינתוחס יד ,םיעגושמ יד יו ,ןעגיולפעג
 ןעשַאוועג ךיז טָאה םלוע רעד ,זיא רעגייטש רעד יו ,טרעדליּפעג
 קנעב עגנַאל יד ףיוא רעטרע ןעּפַאחרעפ וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא
 ןעגעלעג לייוורעד ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,ןעשיט עננַאל יד םורַא
 ןערָאװעג זיא םיצולּפ -- ,הרוש עצנַאג ַא סעקלוב עשירפ טיירגעגנָא
 {עקשזייד רעד ןופ רעסַאװ ןעגנאגעגסיוא ןיא סע ;דלַאװג ַא

 ס'נתח טגערפעג טָאה -- ? רעסַאװ ץיגרע ןעמ טגירק ואוו --
 .דצ

 .ױצ ס'הלכ טרעפטנעעג טָאה -- ? ןעמ טסענ ואוו רעסַאוװ --
 פעסיבא ןיוש ,חכלמייסָאװד ןעגירשעג טָאה -- {רעסַאו --

 .ךילנירעזייה
 ןעיירש ןעפלאהעגרעטנוא רחיא טָאה --- } רעסַאװ ,רעסַאװ -- |

 טוחט רע זא ,טניימעג ןוא סעֶלָאּפ יד טעשטַאקרעּפ ,ילתפנ-קיזייא
 .סיּפע

 -עג יד טאהעג וינעטמעטס טָאה חמוחמ רעיינ רעגיזָאד רעד ןיא
 -עג זיא סָאװ ,ןע'לחר טימ לעסיבַא ךָאנ ןעסעומש וצ טייהנעגעל
 ןעגיוא עיולב ענעש ערהיא .טכַארטרעפ יו סיּפע ןוא טסנרע ןעו
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 ערהיא ןוא ,ן'וינעּפמעטס ףיוא טינ ,טייווטייוו טקוקענ ןעבָאה

 .םעומש ןעגנַאל ץנַאנ ַא םהיא ןופ טרעהעגסיוא ןעבָאה ןערעהיוא
 ,טוג טדערעג טָאה רע .טנַאקעג וינעּפפעטס טָאה ןעדער ןוא

 ,םורַא ןוא םורַא ןעמונענמורַא רע טָאה רער יד טימ !קינ'וב-לכ רעד

 נָאז סָאװ ...ןײרַא ןעניוא יד ןיא ךיילג טקוקעג ,קיזמ רעטוג ַא יו

 .ןײרַא ןעצרַאה ןיא ףעיט-ףעיט ,ןיירַא ןעצרַאה ןיא ? ךיא

 רעד ןוא ,טרעהעג טָאה ע'לחר ןוא ,טדערעג טָאה וינעּפכעטס

 טינ טָאה עמ זא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא טייל-הנותח יד ןופ שער

 : רעטרעוו עכילטע עטצעל יד ץוח ַא ,סעומש רעייז ןערעה טנַאקעג

 ינעּפמעטס יז טָאה -- ?לעדנעמ-השמ רעייַא זיא סָאד טָא --

 .,קישטנַאמנעגנוי ַא ףיוא ןעניוא יד טיס ןעזיוועגנָא ,ןָאהטעג גערפ א

 טָאה ןוא עטָאּפַאק רעשידיא ַא ןופ ץַאל ַא ןעטלַאהעג טָאה סָאװ

 .םירבא עלַא טימ ,םישוח עלַא טימ ץַאל ס'מענעי וצ ט'הנעט'עג

 זיא ןוא טרעפטנעענ ע'לחר םהיא טָאה -- ...רע זיא סָאד --

 .טגידעלעב יוװ ,טייז ַא ףיוא ןעטָארטענּפָא

 טשינ רהעמ ןיוש טָאה ןוא טגידעלעב ןענופעג ךיז טָאה ע'לחר

 ,ןעסעזעגנ ןענעז רמז-ילכ יד ואוו ,?עקניוו םענעי ןיא וליפַא טקוקעג

 -- ,רהיא םורַא טעװעקדַאּפעגמורַא גנַאל םעדכָאנ טָאה וינעּפמעטס

 ,ןענָאז שוריפב ןָאק עמ .ןעפלָאהעג טשינרָאג םהיא טָאה סע רָאנ

 -מעטס רעד טָא ,סואמו סאמנ ,ןערָאװעג סאמנ רהיא זיא רע זַא

 ,עפ, ...גנעג עֶלַא ענייז טימ ןוא קוק ןעניד'תוזע ןייז טימ וינעּפ

 ןהעטש רָאנ לָאז רעטכָאט עשידיא ַא זַא ,חשוב ַא ,הּפרח ַא זיא'ס

 ....תומא ת"לד ענייז ןיא

 ןוא ,הלכ רעד וצ קירוצ גידנעהעגוצ ,ע'?חר ךיז טרעלק ױזַא

 ףיוא וינעּפמעטס ַא ָאד זיא'ס זַא ,ןעסעגרעפ וצ גיטרַאפ ןיוש זיא

 -ןלּפ רעדורעג א רַאפ טרָאד זיא סָאװ !ַאש -- רָאנ .טלעוו רעד

 יד ןוא ,סנידנענייו א רעדעיוו ןיוש טלעיּפש וינעּפמעטס ?םיצ

 !רעדליּפעג סיוא ,םעראיל סיוא ; רעטנוא םהיא טלַאה עילעּפַאק

 -ריימ ,ךעלגנוי ,ןעגיושנַא ןערעוו רעבייוו ,טכארטרעפ ןערעוו ןעדיא

 -יוו עַּלַא -- ןעשיט יד ףיוא ןוא קנעב יד ףיוא ףױרַא-ןערעטעלק ךעל
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 א ףיוא ּפָאק םעד טלַאה ילתפניקיזייא .ן'וינעּפמעטס ןערעה ןעל
 יז יו ,הכלמ-יסָאװד .ןיבמ רעטוג ַא יו ,ןייַא ךיז טרעה ןוא טייז
 א טימ ,רעטנורַא ןעדנוברעפ לעכיט ןעדייז ן'טימ ןענַאטשעג זיא
 .עזָאּפ רעד ןיא ןהעטש ןעבילבעג יז זיא ױזַא ,דנַאה רעד ןיא רעלעט
 יד ןוא םעֶלָאּפ עטעשטַאקרעפ יד טימ סרעװרַאס יד ןליפַא ןוא
 -עג ךיוא ןענעז ךעלדיילק עטקעטשעגרעטנוא יד םימ סנירעוורַאס
 .בוטש ןעטימ ןיא רעטרע ערעייז ףיוא ,טרעווילגרעפ יו ,ןעבילב
 עכלעזַא טימ עלערעיפ ן'פיוא ןעסָאנעצ ךיז טָאה וינעּפמעטס ןוא
 ןהֶא ןעבילבעג זיא םלוע רעד זַא ,ןעגנַאזעג עגיטעמוא עגירעיורט
 -נעמ עטדיוט ,ענעברָאטשעג טושּפ יקַאט ,ענעברָאטשעג ,םעהטָא
 -ערט ךיז ןעלעטש סע ןוא ,טקייוועצ ,לופ דרעוו ץרַאה סָאד ,,,! ןעש
 -ייוו ןעדיא ,ןעצכערק ןעדיא ,ןעצפיז ןעדיא .ןעגיוא יד ןיא ןער
 ? וינעּפמעטס סָאװ ? וינעּפמעטס רעוו -- + וינעּפמעטס ןוא ...ןענ
 טהעז עמ ,זינעּפמעטס ןייק טינ טהעז עמ ,טינרָאג םהיא טהעז עמ
 ,ןעגנַאזעג עכילטעג ,תולוק עסיז יד טרעה עמ ; עלעדעיפ ןייק טינ
 זיב ךָאנ טָאה סָאװ ,ענעש יד ע'לחר ןוא ...בוטש יד ןָא-ךעליפ סָאװ
 ךיז טרעה ןוא טהעטש ,ןעלעיּפש ס'וינעּפמעטס טרעהעג טינ טנייה
 -רעפ ןוא -- תולוק ענעטלעז יד וצ ,ןעגנַאזעג עגיד'פושכ יד וצ ֹוצ
 ,ץראה סָאד רהיא סָאד טהיצ סיּפע ? יא סָאד סאו ,טשינ טהעטש
  .טינ יז טהעטשרעפ -- זיא סָאד סָאװ רָאנ ,יז סָאד טעלג סיּפע
 ךיז ןעסיג סע ןענַאװ ןופ ,ןיהַא טקוק ןוא ןעניוא יד ףיוא-טביוה יז
 ענעשרעדנואוו רָאַּפ ַא טהעזרעד ןוא ,ןעידָאלעמ עכילרעדנואוו יד
 ,רחיא ףיוא ךיילג ,רהיא ףיוא ךיילג ןעקוק סָאװ ,ןעגיוא עצרַאוװש
 -עשרעדנואוו יד ;ןעזיּפש עפרַאש ייווצ יו ,ךרוד יז ןעמענ סָאװ
 וצ ןעקניוו ןוא רהיא ףיוא ןעקוק ןעגיוא ענידרעייפ עצראווש ענ
 ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא-טזַאל ע'לחר ...רהיא טימ ןעדער ןוא רהיא
 ענעשרעדנואוו ענעי ַא טָא ץלַא טהעז ןוא -- ןעטייז עֶלַא ףיוא טקוק ע'לחר ,ןעגיוא עגידרעייפ עצרַאװש ענעשרעדנואוו יד טהעז
 ...ןעגיוא עגידרעייפ עצרַאוװש
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 טז

 ."ערעש טעוו-הּפוחי רע ד ךָא נ

 ןיא סע ,טגידנעעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה "ערעשטעוו-הּפוח, יד

 םעד ךָאנ ,"קנַאשעג-השרד, םעד ךָאנ ,"ןעטאוויווא עלַא ךאנ ןיוש

 טּפַאח עמ ,ץנַאט א טגניד רעדעי ,טעילוה םלוע רעד -- "ץנאט-רשכ;

 -עקַא ןוא ,"לעקַאזָאק, א טחעג טחוש רעד ?עטנָאי בר ; סכיליירפ א

 ןילַא עט'תנתוחמ יד שזַארוק םיורג טימ ךיז טזָאלעצ םהיא ןענ

 -טעקסעילּפ םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,הליחמ ,ךיוב ןעבָארג רהיא טימ

 ַא םימ טצנַאט רע זַא ,םינ רָאג טחעז סָאװ ,ןע'לטנָאי בר רעטנוא

 םהיא ןעגעקַא ןוא ,טַאװח ַא יו ,"טעקדַאיסירּפ, טכַאמ ןוא הבקנ

 -יימש ןוא "םָאקָאבדָאּפ, דנעה יד טימ עט'תנתוחמ יד ךיז טעקצעה

 ןעצנַאג ן'רעביא לעכיימש ןעטיירב ַא טיפ ןע'לטנַאי בר וצ טלעכ

 .דרעװ רעטעּפש ...שדוח ןעבלַאה ןיא חנבל יד יװ ,םינּפ ןעטיירב

 .םינותחת ענייא ןיא ,הליחמ ,ןיוש טצנַאט עמ .רעכיליירפ ךָאנ

 "ייוו עטיירב יד טימ ,עטָאּפַאק ַא ןהִא ןיוש טהעטש ילתפנ-קיזייא

 םיכסמ טָאה רע זיב ,ןענָאלשעג גנַאפ םהיא טָאה עמ .,לעברַא עס

 -ימע םהיא טָאה ּפָאק ן'פיוא ןוא ,עמָאּפַאק יד ןוהטוצסיוא ןעוועג

 ןופ ןעכַאל עלַא ןוא -- זָאנ רעד זיב שילעּפַאק ַא טקורעגנָא רעצ

 -השמ ןהוז רענעגייא ןייז ןליפַא ,ןעניוא עט'רוכש'רעפ טיט םהיא

 לעברַא ןייַא רַאפ ןעטַאט םעד ךיוא טּפעלש (ןַאמ סע'לחר) לעדנעמ

 ."ןיירַא ןהָאק ןיא,

 זיב טגנירּפש ,לעדנעמ-השמ טיירש -- !סעקכופ ,סעקלוּפ --

 ,יפעטס רעד

 ןעשיווצ .ן'ינעּפמעטס ןהָא ,ןיילַא ןיוש ןעלעיּפש רמזיילכ יד

 פעדער עצנַאג סָאד .רקפח ראג ןערָאװעג זיא הרבח דעגיזָאד רעד

 .ןהייצ עסיורג יד טימ ןעננוי ענעלָאװשעג יד ןופ רענייא טרהיפ

 -רעטנוא רעד ריאמ-רואינש בר רעטַאװענעטלָאק רעצרַאװש רעד

 רָאנ .טפַאלש טַאברטנַאק לעקָאי בר ,טלעמירד (עדנוקעס) רעטלאה

 טעװערָאה עלַא ןופ רחעמ ןוא ,םילכ עֶלַא ףיוא ןעטיײברַא גרַאוװגנוי
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 ןייז ; ןקוג א יו ,קױּפ ן'פיוא טכָאק רע : רעלקייפ ישטכעמ ךַאבענ
 טהעז עמ ןוא ,ןיירַא ןאבַארַאב ןיא ןעטלַאהעב רע טָאה לעּפעק לעג
 עמורק יד טימ גידנעּפוטוצ ,סעצײלּפ יד טימ טייברא רע יוװ ,רָאנ
 עגנוי יד םורא ךיז טרַאש וינעּפמסעטס ?ינעּפמעטס ןוא .ךעלסיפ
 ,ןע'לחר םורא -- רהעמ ךָאנ ןוא ,ךעלבייוו

 ןצ ע'לחר טנָאז -- !םײהַא ןהעג רימָאל טכוק ,רעגעיווש --
 יד טימ ן'ילתפנ-קיזייא טכַארטעב ןוא טהעטש סָאװ ,ן'הכלמ-יסָאװד
 ,שילעּפַאק ן'טימ ןוא לעברַא עסייוו

 ךיז ןעמ ףרַאד ,קרַאמ ַא זיא ןעגרָאמ  םוק ,רעטכָאט ,םוק --
 { טעילוהעצ לעסיבַא ךיז ןעבָאה ייז יו ,רָאנ העז .ןעהורּפָא

 .םייהַא ןע'לחר טימ טחעג הכלמייסָאװד ןוא
 ֿפעסיבַא טייז ןייא ןיא דרעװ לעמיה רעיולב-רעלעקנוט רעד

 ןייא חערק ַא טוהט סע .גָאט ףיוא טעיראש סע ,רעניטכיל ,רעלעה
 טייווטייו .םהיא ןערעפטנע ןענהָאה ערעדנַא ןהעצ ןוא ,ןהָאה
 ןלימַא ,ךעלעביטש עלַא .דנוה א ןופ ןעליב סָאד ןערעה ךיז טזָאל
 םעד רעב-שרעה ןייא ייב רָאנ ,טכַאמעגוצ ךָאנ ןענעז ,םייוג יד ייב
 רַאֿפ העש ַא ףיוא-טהעטש טחוש רעד רעב-שרעה :ךיז טכייל טחוש
 ,"ךיז ראפ, ןענרעל גָאט

 טָאה יז יו ,רעטכָאט ס'יסענג ףיוא ,ע'לחר ,וד טסגָאז סָאװ --
 ?רהיא ףיוא ןיבמ ַא טזיב ? טלעצַארטסעגסיױא לעסיבַא סע ךיז

 ..?דניצַא טכַארט יז ןעמ -עוו ןענעוו ןוא סָאװ ,טסייוו רעוװ .ןעקנַאדעג ענעגייא ערהיא טימ ןעמונרעפ זיא ע'?חר .ףיורעד טינ רהיא טרעפטנע ע'לחר רָאנ
 ךיא רעה סָאד טָא -- .םיצולּפ ע'לחר טגָאז -- !רעגעיווש --

 ,ןעלעיּפש ס'וינעּפמעטס ןעבעל ןיימ ףיוא לָאמ עטשרע סָאד
 -- ןלָאמ עטשרע סָאד רָאג ריד ַאנ ,דניק ,הענ ןיוש חעג --

 יצבייפ בר ריבג רעיא ייב ןוא ,ונ -- .רעגעיווש יד רהיא טרעפטנע
 -ב הרש ייב ןוא ?קיב הימחנ בר ייב ןוא ? ס'שרעה-םהרבא
 | ? ןייֵלַא ן'יבר ם'ייב ןוא ? ס'נויצ



 םכילע-םולש 140

 רָאנ בָאה ךיא -- ,ע'לחר טרעפטנע -- ,טשינ קנעדעג ךיא --

 םהיא ךיא בָאה ןעהעזעג ןוא ,וינעּפמעטס ,וינעפמעטס -- טרעהעג

 .טינ
 סָאװ ...ןעוועג טלָאמעד ךָאנ טזיב ,ךיז טחעטשראפ'ס ,ונ --

 ינעּפכעטס ןעוו ,ןעווענ וד טזיב ַאילקסיּפ א ?ןעוועג וד טזיכב

 זיא הוותח ַא .הנותח יד ן'יבר ם'ייב עריווקס ןיא טלעיּפשעג טָאה

 שביה ַא !םלוע לש ונובר ,עבעיק עניימ עֶלַא ףיוא -- ןעוועג סָאד

 "עג טלָאמעד בָאה ךיא זַא ,ןעדלעמ ךיז טסנָאק { הנותח לעקיטש

 ,ןעוועג ןיב ןוא ,ןעגָארטעג ךיא בָאה ןע'לעסָאי טימ עמַאס ,ןעגָארט

 ?ַאה ...ןעטסכעז ןיא יוװ ,סיורג ױזַא ,ןעוועג ןיב ןוא ,סָאד טסייה

 ?ע'לזור ,סָאד וד טסהעג ןיהואוו ...יקַאט שדוח ןעטכַא ןיא ,ןיינ

 "ענג וצ רָאנ ןעכַארקרַאפ טזיב וד ןוא ,בוטש רעזנוא ךָאד זיא טָא

 ! עה-עח ,םַארג ַא'ס -- ,ן'יס

 ףיוא "ןיז גידנעקוקמורַא ,ע'לחר טרעפטנע -- !{רָאנ טהעז --

 !ַאחדַאחדַאח ,ןעבעלכ ,השעמ ענעש ַא -- .ןעטייז עלַא

 ןעמוקננניירַא רונש רעד טימ רעגעיווש יד ןענעז גידנעכַאל ןוא

 ןעגוָאפ ןעד ,ןעהורּפֶא העש רֶאּפ ַא ףיוא ןעגעלוצ ךיז ,םייהא ךיז וצ

 טעט* ,עקוװועּפעזַאמ ןיא קרַאמ רעסיורג ַא סיוא ךיז טלעטש הירפ

 .דירי רעצנַאנ א

 טז

 .ןערעוו ןעפָאלשנַא טינ ןָאק ע'?החר

 -ָאלש טינ ןָאק ע'לחר -- ?קילגמוא ןייֵא טרעהעג רהיא טָאה

 טקעד ןוא וצ ךיז טקעד יז ,ןעטייז עלַא ףיוא ךיז טעשטַאק יז } ןעפ

 ,ךיז טסיילפ יז לעיפיוו !רחיא ףיוא ףָאלש ןייק ָאטינ -- ּפִא ךיז

 ן'וינעּפכעטס ןעגעוו ,םהיא ןענעוו ןעטכַארט וצ טשינ ,רענייטשַא

 רעטוג רעד ,ןעניוא יד רַאפ ץלַא רחיא טכירק רע ןוא -- ,ךיא ןיימ

 -ק וַאטש ןעגיוא יד וצ-טכַאמ יז ! ןעוו ןוא סָאװ םהיא טסייוו רהָאי
 עציַאװש ענעשרעדנואוו ענייז טימ םהיא טהעזרעד ןוא -- קראטש |
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 וצ ןעקניוו ייז יו ,רהיא וצ ךיילג ןעקוק ייז יו ,ןעגיוא עגידרעייפ
 ...1 ןערעוו רע לָאז טכַאדעג טינ ,א? ...ךיז וצ יז ןעפור ייז יו ,רהיא
 ףיוא-טנעמע יז .ךיז יז טרעלק --- "1 ןייז שטָאח לָאז לעדנעמ-חשמ
 סע ןוא ,עלעדעיפ ןטימ ן'וינעּפמעטס טהעזרעד ןוא ןעגיוא יד
 ענעטלעז ענעש סָאד ךָאנ טרעה יז זַא ,סיוא רהיא ךיז טלהָאמ
 -רעד טסיומוא טינ ןונ ,ונ ,ןעלעיּפש ןימ ַא ,ךָאח ...ןעלעיּפש
 ..."תוישעמ עכילרעדנואוו עכלעזַא םהיא ןענעוו ןֵא ךיז ןעמ טלהעצ
 טָאה יז סָאװ ,תוישעמ ענעש ענעי עלַא ןָא ךיז טנַאמרעד ע'לחר ןוא
 רדח ןיא ןעגנַאגעג זיא יז תעשב ךָאנ םהיא ןעגעוו טרעהעגנָא ךיז
 ,רעביירש ןעשלעדיימ םעד זיירּפש לעטָאמ וצ ןעביירש ןענרעל ךיז
 סָאד ךיז יז טָאה טרָאד טָא .עריווקס ןיא ןעסעזעג ןענעז ייז תעשב
 טָאה וינעּפמעטס ױזַא יו ,תוישעמ סעט'רבח ערהיא ןופ טרעהעגנַא
 ןויזב רַאפ זיא הלכ יד ןוא ,ןתח ַא ןופ הלכ ַא טדערעגּפָא לָאמא
 ..חּפוח עצראווש ַא רהיא ףיוא טלעטשענ טָאה עמ ןוא ,ןעברָאטשעג
 סאו ,רַאפרעד לעדיימ ַא ןָאהטעגּפָא לָאמַא טָאה וינעּפמעטס ױזַא יוװ
 -מעטס ױזַא יו ...ןַאטַאלרַאש ןעמָאנ ן'טימ ןעפורעגנָא םהיא טָאה יז
 א ,ץירּפ ןעסיורג א ייב הנותח ַא טלעיּפשעג לָאמַא טָאה וינעּפ
 -נעש ענעטלעז ַא ,עקנעינַאּפ יד ,רעטכָאט ס'פַארג םעד יװ ; ףַארג
 לָאמ ןייא : טגָאזעג טָאה ןוא טכַאקעגנייַא םהיא ןיא ךיז טָאה ,טייה
 ליוו ן'וינעּפמעטס ןוא ןייז רהיא לָאז טדיוט רעד -- לָאמ עלַא רַאפ
 טימ רע טָאה ,השעמ ַאזַא טרעהרעד טָאה רע זַא ,ףַארג רעד ,..יז
 ,ןעטוג טימ ךָאנרעד ,ןעזייב טימ רעהירפ ,ט'הנעט'עגנייַא םהיא
 ךיז לָאז רע יבַא ,רעפרעד יירד טגָאזעגוצ םהיא רע טָאה ףוסל ןוא
 ,בייוו ַא רַאפ ,עקנעינַאּפ יד ,רעטכָאט ןייז ןעמענ ןוא ןערהעקרעביא
 -מעטס) שיזיוצנַארפ ףיוא טרעפטנעעג םהיא טָאה וינעּפמעטס רָאנ
 -נָא םהיא געמ רע זַא ,(שיזיוצנַארפ ןוא שטייד טנעקעג טָאה וינעּפ
 טשינ לעדנער ןייז רע רעוו ,ךעלדנער טימ בוטש עלופ ַא ןעטיש
 ,ןעדיא עכילרהע עלַא ייב ןעוועג רע זיא רַאפרעד ןוא) ןעטייבסיוא
 סָאד טָאה יז זַא ,עקנעינַאּפ יד ןוא .(בושח ַאזַא ,ן'יבר ם'ייב ןליפַא
 ךייט ןיא ןעפרָאװעגניירַא ןוחטנָא ן'טימ ךיז יז טָאה ,טרעהרעד
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 ןא-טמענ סע סָאװ ,תוישעמ עכילרעדנואוו לעיפ ךאנ ןוא ...ןירַא

 יז גידנערעהסיוא רָאנ ,קערש ַא

 ןופ טרעהעג טָאה יז סָאװ ,טנַאמרעד ע'לחר ךיז טָאה ךָאנ

 רעבעילא עלעשעלפ ןימ ַאזַא טָאה וינעּפמעטס זַא ,סעט'רבח ערהיא

 ע'לחר ךיז טָאה -- ! ןעשקָאֿפ ךָאק ,עקבויל -- עבעיל, ..."ןעּפָארט

 א ריד ַאנ -- .תוישעמ ענעש עלַא יד ןָא ךיז טנאטרעד ,טרעלקעג

 ,חשקשינ ,לעדנעמ-השמ ןיימ !עבעיפ רעצנַאג רעד רַאפ ןעשארג

 -השמ ךיא ? םחיא ךיא ןוא ."ןעּפָארטדעבעיל, ןהֶא בעיל ךימ טָאה

 ... ? ןע'לדנעמ

 ן'טימ ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא רעביא ךיז טרהעק ע'לחר ןוא

 סָאד .קרַאטש ץנַאג םעד ןעגעוו טכַארט ןוא ,דנַאװ רעד וצ םינּפ

 :הבשחס ַאזַא ּפָאק ן'פיוא ןעמוקעגפיורַא רחיא ןיא לָאמ עטשרע

 -עקצימ םיּפע סָאװ !בוט-םוי געט ערעדנַא יד ריד וי טסָאה טא;

 ..!טינ סיוועג טנייפ ?בעימש-םבעיל ןענירד

 -השמ ? ןעבָאה טנייפ םהיא יז לָאז סָאװ רַאפ ,יקאט תמאב ןוא

 רעד ןופ לעסיבַא ,ןַאמרעגנוי רעסואימ ןייק טינ ,הליפח ,זיא לעדנעמ

 טכַאמ ,טַאלב ַא טנעייל ,רעטנורא טראשרעמ תואּפ יד ,טלעוו רעיינ

 ַא טיילעגנוי טימ ,לעטרעוו א ןעגאז וצ כעיל טָאה ,שודיק ןעש

 םוצ ,רהיא ןצ ,תמא ,ןַאמרעגנוי רענייפ א רָאג -- ןוחט ףעיטש

 טשינ לָאמנייק רהיא טימ טרער ,דליוו לעסיבא ךָאנ רע זיא ,בייוו

 א טימ ןוא לעטרעוו ַא טימ רָאנ סיּפע ,רעטרעוו עצנַאג ייווצ ןייק

 לָאז רע .קרַאמ ןיא רעדָא ,שרדמה-תיב ןיא רעדָא סיוא-ךיז-הערד

 יו ,בייוו ן'טימ ןעצעזרעדינַא ,טסעװַאקיצ ַא ףיוא ,לָאמ ַא םע ךיז

 .ןיינ סָאד -- ,ױזַא טַאלג ,ןעסעומש ,ןעדער ,ךיז טרחיפ ןעטייל ייב

 !געיצ עדליוו א

 יז זַא ,ע'קלחר !זייווהלכ טניימעג ע'לחר טָאה סָאד טינ ,יוא

 ןענעז עלַא זַא ,ןעזיוועגסיוא רחיא ךיז טָאה ,ןעראוועג הלכ א זיא

 רע זיא ,ךַא) לעדנעמ-השמ ַאזַא זַא ;ןתח רהיא ףיוא אנקמ רהיא

 רעד ןוא מָאג ייב רענייא ָאד רָאנ זיא (!זייוו'נתח ןעש ןעוועג

 ...עכילקילג ַא ענייא ןייז סָאד טעוו יז ןוא -- רהיא ייב רערעדנַא
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 רעסיורג ַא ןיא ןַאמ רהיא טימ ץיגרע ןיא יד : גָאט ןעטוג ַא יקַאט ןעבעל סעט'רבח עֶלַא ערהיא זַא ,יז טהעז ףוס םוצ ?ףוס םוצ ןוא
 טזָאל סע סָאװ ,ךעלווירב עכלעזַא טרָאד ןופ טביירש ןוא טדָאטש
 ; עט'תיבהדלעב ַא ןיילַא ןיוש זיא ענעי ןוא ,טלעוו יד סיוא ךיז
 טימ ןמלַא ןייֵא רַאפ טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,לערימ-הנח ולימַא
 ךיוא זיא ,טלעוו יד טנעלעגנייַא ױזַא טָאה סָאװ ןוא רעדניק ףניפ
 לעדנעמ-השמ ןוא ! ע'לחר ןוא ע'לחר רָאנ טכאנ ןוא גָאט :ןעמ -עהטִא טינ ןעזָאל רעגעיווש ןוא רהעווש רעד | ףָאלש ןוא קנירט ,סע :גייטש ַא ןיא ףוע ןייֵא יװ ,טרַאּפשרעּפ ץיז ךָאוו עצנַאג ַא .,ןעדער וצ סָאװ ָאטינ ,ךָא ..?ע'לחר ןוא ?יז ןוא ,ךילקילג
 טהעג רענעיווש יד .?עדנעמ-השמ ןייז יאדוא רהעק סָאד ,ריט רעד ןיא רעצימע טּפָאלק ןָא }אש ...סָאװ ךיא סייוו ַא םחיא ייב ןעוועג טלָאװ יז יו ךיילג ,ךעלטרעוו ענייז טימ ,גנעג ענייז טימ
 ,ןענעפע םהיא

 !לעדנעמ-השמ --

 ? סָאװ ,ַאה --
 / ,העטומ יד םהיא טגערפ -- ?פעדנעמ-השמ ,וד זיא'ס --
 רעד רהיא טרעפטנע -- ...ררררב ,ומש חמי ,לעצנעט ַא ,ונ --

 .ןהוז

 .ןעפָאלש ךיז געל ןוא סיוא ךיז והט -- ,רעטומ יד םהוא וצ רעדעיוו טגָאז -- ?לעדנעמ"השמ ,וד טסעשטעּפעל סָאװ --
 { אח-אח-אח ,השנמ-לערעב ,ןעקנורטעג םוג ,ומש חמי --
 - .?ור טסלעּפַאלּפ סָאװ !?עדנעמ-השמ ,ריד טימ ןיא טָאנ --

 .עלעבעווש ַא גידנעביירסיוא ,הכלמ-יסָאװד םהיא וצ טגָאז
 -- ?טול-רוכש זיא רע זַא ,רעגעיווש ,טינ ןעד טרעה רהיא --

 ,לחומ טייז ,טכיל ַא ןָא טרָאד םהיא טדניצ -- .ע'לחר רהיא וצ טנָאז
 ,דנעל ןוא קור ןעכערב ךיז טעוװ רע

 : ..{ומש חמי ,לעזעלג ַא ךָאנ ,..7לליח --
 רעדינַא ?עדנעמ-השמ טלַאפ רעטרעוו עבלַאה עניזָאד יד טימ

 -ַארח ךילקערש ַא טימ ןעפָאלשנַא ךיג דרעװ ןוא טעב ןיא ךיז ייב
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 רעדניק עגיילק יד ,ןעפָאלשנַא ךיוא דרעוו הכלמיוּפאוד ,יילעפ

 -ניוו עלַא ןיא טפייפ סע ןוא טעשטשיווס סע .גנַאֿפ ןיוש ןעפַאלש

 ןייא רָאנ ,לעביטש ןעגיזָאד ם'ניא קַאמשעג ןעפָאלש עלַא .ךעלעק

 ַא ןָא ךיז והט םענ שטָאה ,ןערעוו ןעטַאלשנַא טינ ןָאק ע'לחר

 א ךרוד ןיירַא-טנייש הנבל יד ..!ףָאלש ןייק ָאטינ -- השעמ

 טלַאפ טייקגיטביל רחיא ןופ עמסַאּפ עסייוו עגנַאל ַא ןוא ,רעטסנעפ

 ן'טימ ןעפרָאװעצ טגיל לעדנעמ-השמ ןעכלעוו ףיוא ,לעטעב ן'פיוא

 ןלַאה רעד ,טצָאלנרעפ ןעגיוא יד ,ןעפִא ליומ סָאד ,ףױרַא םינּפ

 ם'נופ סױרַא-טקעטש ,ּפָאנק רעמרַאש ַא ,ּפָאנק א ןוא ,ןעטיררעפ

 .ןעקוק וצ ךַאז עסואימ ַא זיא סע זַא ,לעגרָאג

 טָאה לָאמנייק ; טראפ טקוק ןוא -- ןעקוק טשינ ליוװ ע'לחר

 ;דניצַא יו ,ךילסעה ױזַא ןעזיוועגסיוא טשינ ?עדנעמ-חשמ רהיא

 םהיא יז טָאה ,גידנעליוו טשינ ,ןוא .טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא יו

 "מעטס קינ'ומש-חמי םענעי ַא טימ ,ןערעדנַא ןייֵא טימ טכיילגרעפ

 ? רעהירפ סָאװ ,לעדנעמ-חשמ רענעגייא רעד ןיא סָאד ןוא ..,וינעּפ

 טימ ,לע'מינּפ םייוו ןעש ןייז טימ ,זייוונתח תעשב ,לָאמַא סָאװ

 ףיילג ןייז טימ ,ךעלעניוא עכיליירפ ענייז טימ ,עלעכיימש סיז ןייז

 -ַאֹּפ עגיד'תומיענב ענייז עלַא טימ ןוא לעגנעג ןייז טימ ,לעטלעטש

 רענעי זיא םָאד טָא ?ךעלטרעווכיילג ענולק ענייז טימ ,סעקמעטס

 ..?לעדנעמ-השמ

 לָאמ ַא רעדעיוו ,גידנעליוו טינ ,ע'לחר םהיא טָאה ָאד ןוא

 ...ן'וינעּפמעטס טימ ,ןערעדנַא ןייֵא טימ טכיילגרעפ

 רעשידיא א ןופ ,תובשחמ ערעטסניפ ,טקעװַא ,טקעוװַא

 } רעטכָאט

 שדזז

 ."סע מרַאוורעייפש. םוצ

 יסָאװד וצ ןעמוקעג זיא עט'שמש יד ענעיה זַא ,ןעגרָאמ ףיוא

 טימ ,הלב רעד טימ ,ןתח ן'טימ עט'תנתוחמ יד זַא ,ןעגָאז ן'הכלמ
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 ןיא ,סעמראוורעיילש םוצ ןעטעב טוָאלעג ןעבָאה םינתוחמ עלַא
 -צעל רעד ךָאנ ןָאהטעגנָא ןוא טרעיילשעגסיוא ןעוועג ע'לחר ןיוש
 ילב ַא :רעדיינש יקסנעשז םעד קינַאכעמ דוד בר ןופ עדָאמ רעט
 טימ ןוא סעקוועשזורק עסייוו טימ ,רילָאק-לעמיה ,שובלמ ןעדייז
 -עזַאמ ןיא ןעגָארטעג טלָאמעד טָאה עמ יװ ,לעברַא עטיירב ץנַאג
 ;רהָאי עכילטע ףיוא טגיטעּפשרעפ טָאה עדָאמ יד ואוו ,עקוועּפ
 עמ זַא ,ױזַא ,טײברַא ענרושזַא ,לעכיט ןעדייז יולב ַא ּפָאק ן'פיוא
 רָאנ ...ּפעצ יד טימ רעיילש ןעצנַאג םעד ןהעזסיורַא טנָאקעג טָאה
 ןע'?חר ייב ןיוש ןענעז רָאה עדנַאלב ענעגייא יד ;ּפעצ עדמערפ
 -טע !גיבייא ףיוא ,דימת ףיוא ןעגרָאברעפ ,ןעטלַאהעב גנַאל ןופ
 םענעש ן'פיוא ,ןעסייוו ן'פיוא ,זלַאה ן'פיוא ֿפערעּפ ךעלערינש עכיל
 ,ךעלרעגניפ ,ןעטעילסַארב ,שָארב ַא ,טייק ענעדלָאג עסיורג ַא ,זלַאה
 -ידיא רעצנַאנ רעד ,גנורעיצ עשידיא עצנַאג יד -- ךעלגנירעהיוא
 ,קעטנָאיַאמ רעש

 ,רדח ןיא ךיז ייב ןעסעזעג ע'לחר זיא עטרעיילשעגסיוא ןייַא
 ,עזָאּפ רעגיטכענ רעד ןיא ןענעלעג ךָאנ זיא לעדנעמ-חשמ אוו
 ןעטלַאהעג טָאה ןוא ,ליומ ןעּפָא ןייֵא םימ ןוא ףיורַא ?עגרָאנ ן'טימ
 ,ןעּפָארח ןייא ןיא

 ייוצ יד ןעשיווצ זיא סע קוליח רעסיורג א רַאפ סָאװ ,ךַאז |
 ןוא ןתח םעד לעדנעמ-השמ ןעשיווצ ,טסייה סָאד ,ןעלדנעמ-השמ
 ןעועג סיּפע זיא לעדנעמ-השמ רענעי ;ןַאמ םעד לעדנעמ-חהשמ
 ןייז ,תולדבה יװ ,טכיילעג ןעבָאה ןעגיוא ענייז ,ןח לעיפ ױזַא טימ
 ןעוועג ןענעז סעקמעטסָאּפ עּכַא ענייז ,סיז"רעקוצ ןעוועג זיא לוק
 םיּפע ?לעדנעמ-השמ רעד ןוא !ךילבעיל ױזַא ,םהענעגנַא ױזַא
 פעדרעב לעג ַא ןוא ,עטַאװעלוטַאס ןוא לָאמש ןוא גנַאל-הנושמ ױזַא
 -ַאצ ַאזַא ןעמונעג םהיא וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןופ .םהיא ךיז טיש
 | ? לעדרעב-ןעּפ

 םענעי ַא טָא ץלא רָאפ ךיז יז טלעטש ,נידנעליוו טשינ ןוא
 -- ןעפָאלש טזָאלעג טינ טכַאנ עצנַאג ַא יז טָאה סָאװ ,קינ'וב-לכ
 --.ע'לחר ךיז טרעלק --- גידלוש ןיילַא ןיב ךיא; { קילנמוא רענייר ַא
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 ַא ,לומ-םילש ַאזַא רָאנ ריד ַאנ םיצולּפ :נידלוש ןיילא ןיב ךיא

 ַא טימ ןעדער םיצולּפ ּפֶא סָאד ךיז טלעטש רעוו { וינעּפמעטס

 רימ ףיוא טנַאקעג ןעמ טלָאװ סָאו ןוא 1 תונויזב ,עפ ?רמז"לכ

 ?םהיא טימ ןעדער ןוא ןהעטש ןהעז ךימ לָאז עמ ןעוװ ,ןעגָאז

 טְלָאװ סָאװ ןוא ,רעדליּפעג אזא ןעועג זיא'ס סָאװ ,הכרעמ א

 ....?טנַאועג לעדנעמ-השמ

 ס'לערנעמ-החשמ וצ ןעגנַאגעגוצ ע'?חר זיא ?עכיימש ַא טימ ןוא

 םהיא טָאה ןוא ּפָאק ןייז רעביא ןעניובעננייא ךיז טָאה ןוא טעב

 יד טנעפעענפיוא טָאה לעדנעמ-השמס .,ןעמָאנ ם'ייב ןעפורעגנא

 ןענאטשרעפ טינ טָאה ןוא טקוקעג גנַאל טָאה ןוא ןעניוא עיורג

 .ךיז רַאפ טחעז רע סָאװ

 ןעניובעגנָא ,טנָאזעג ע'לחר םהיא טָאה -- !לעדנעמדהשמ --

 ףימ טסנעקרעד וד !לעדנעמ-השמ -- .םהיא וצ ןעצנאנניא ךיז

 {לעסיבַא ךימ טכַארטַאב רע יוװ ,ןָא םהיא קוק .?סָאװ יצ ,טינ

 ?רעיילש ןיא ןעלעפעג ,םינּפַא ,ריד ןיב ךיא

 רעטרעוו יד טימ ןוא -- ...{ ןעמָאלש ?יוװו ,חורוצ זָאל ,יִא ---

 -טוָאל ןוא דנַאװ רעד וצ :וינּפ ן'טימ סיוא ?עדנעמ-השמ ךיז טהערד

 ,יירעּפארח דליוו-הנושמ א סיודַא

 "עג ןעבָאה םינתוחמ עלַא ןוא הלכ-ןתח ןוא עט'תנתוחמ יד --

 ן'פיוא ןַאס רעייַא טימ ןוא רעגעיווש רעיא טימ ךייא ןעטעב טוזָאל

 ,"סעמראוו-רעיילש ,

 ּפָאק םעד טקעטשעגניידַא ,עט'שמש יד ענעיח סיוא-טפור ױזַא

 ץרעביא טחעטש ע'לחר יו ,ןעתעזרעד רָאנ ,ןיירַא ריט רעד ןיא

 ,קירוצ ףרָאװ ַא ךיז יז טוהט ,סנעּפָאקוצ ס'נַאמ

 טל + ט

 .עטרעיולשעגסיוא ןייק טינ ךָאנ חלכ יד ןעפַארטעג טָאה ע'?חר

 ךיג ייז ןעשיווצ זיא סע ןוא ,טשוקעצ ךיז ןעבָאה םעט'רבח ערדייב

 וצ ףרטד סע יו ,סעומש רעמערַאװ ץנַאג ַא ןערָאװעג ןעדנוכרעפ

 .ךעלכייוו עגנוי ייווצ ןעשיווצ ןייז
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 סרעוורַאס יד ןוא ,זייווכעלטיב ןענילקעג ךיז טָאה םלוע רעד
 טימ :בוט-לכ טימ ןעשיט יד טקעדעב ןעבָאה סעקרעוורַאפ יד טימ

 -לעדנַאמ טימ ןוא טיורב-שימוק טימ ,סטכַאמעננייא טימ ןוא ךאקעל

 טימ םישמש עניטכענ יד ײלרעלַא ןעלדורטש טימ ןוא ךעלעגייב

 -םייח ,ןתוחמ רעד .ָאד ךיוא ןיוש ןענעז טייל עמערָא עניטכענ יד

 -שַאק ןעטעמַאס א טימ ,רענענָאװצעגסיוא ןייַא םורָא-טפיול ,ןויצנב

 ךאד } דנאוו יד יו ,גירעזייה ןיוש זיא עט'תנתוחמ יד ןוא ,לעטעק

 סעד ןוא רעװא םעד טביירט ,ןעוועקדַארַאּפ וצ ףיוא טינ יז טרעה

 :תוחכ עטצעל יד םימ טיירש ןוא ןיהַא

 רהיא !ןויצ-יאנוש ,ןעכַאמ ךילקילגמוא ךימ טליוו רחיא --

 סטכַאפעגנייַא טימ ןוא טרָאט טימ ןעקעב ַא קעװַא-טלעטש ןוא טמענ

 יד טימ ןעפנארב ?עשעלפ סָאד ןהעטש רָאנ ףרַאד סע ואוו ,טרָאד

 !ךיז סיירעצ העג !{רימ זיא העוו ןוא רימ זיא דנואוו ,ךעלזעלג

 !ריד ַאנ -- ףוס םוצ ןוא ,דלָאנ ערורג ַא טסָאק !{חנותח א ריד ַאנ

 השעמ א רָאנ יקַאט !ָאטינ ךיוא ךָאנ ןענעז רמז-ילכ יד וליפַא
 ! גונעג ןוא ןוהטוצנָא ךיז טמוק

 -- .ןתוחמ רעד ןויצנב-םייח טיירש -- {?יטש ןייז זָאל ,ַאש --

 יז !ךילקילג טינ ריד ןופ דרעװ עס ?ױזַא וד טסרעדליּפ סָאוװ

 עניװָאפ א ?סָאװ וד טסיירש סָאװ }!טיירש ןוא טינרָאג טוהט
 ?סָאװ יצ ,לָאמ עטשרע סָאד ?ןעכַאמ הנותח דניק ַא ריד ייב

 םיבורק טימ טסעג ןעפורעגפיונעצ !{שזַא טעּפירח יז ,ןָא יז קוק

 טסייו רעמָאט }טיירש ןוא םורָאטפיול ןוא טדָאטש עצנַאג ַא
 ? סָאװ וד

 ?טיירש רעוו ? ןהכ רענענושמ ,טיירש רעוו ---

 | ןייֵלַא ןיוש נָאז ,הברדא ?טיירש עס רעוו סייוו ךיא --

 .טסיירש וד עס ;טינ יירש ךיא --

 ?טרהעקרַאפ רָאנ ? ױזַא ? ןיוש יירש ךיא --

 -נָא ריד סָאד זיא סָאװ ,ןויצנב-םייח ,ךָאד וד טסיירש טָא --
 ?סכלעזא ןעמוקעג
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 רעד טימ ןתוחמ ן'פיוא ןעמוק לָאז ןעגרָאמ רעטוג ַא --

 ןוֿפ םינתוחמ עלַא ףיוא ,הלכ רעד טימ ןתח ן'פיוא ,עט'תנתוחמ

 ןייפ ץנַאג -- טַאװיװ ,דניירפ עבעיל עֶלַא ףיוא ןוא םידדצ עדייב

 | טלעיּפשעגסיױא

 יד ךיז ןעבָאה ןחדב לעקייח ןופ ףורסיוא ןעגיכליה םעד טימ

 רעדעיוו ןערָאװעג זיא הנותח יד ןוא ,םילכ יד וצ ןעמונעג רמזדילב

 ןיא דנעה יד ןעשיווסיוא ןעמונעג ךיז טָאה םלוע רעד !הנותח ַא

 ,ןעשַאו ךיז םעדכָאנ טשרע ןוא ,?עברַא יד ןעשטַאקרעפ ,סעֶלָאּפ יד

 ָאד ןוא -- "סעמרַאוװ-רעיילש,/ םעד ןעווַארּפ שיט םוצ ךיז טצעזעג

 -ַארעביא טָאה ןוא עלעדעיפ סָאד ןעמונעג וינעּפמעטס ךיז טָאה

 ךעלצעזוצ עכילטע טימ ךָאנ ןעצנוק עגיטכענ עֶּלַא טכַאמעג סעיינ

 טָאה םלוע רעד עכלעוו ןופ ,ךעלקיטש עיינ יירד-ייווצ א טימ ןוא

 ןעגױא עלַא .ךיז רעסיוא ןעוועג זיא ןוא ?עגענ יד ףיוא טפַאנעג

 ע'לחר ןייא רָאנ ;ץ'ינעּפמעטס ףיוא ,םהיא ףיוא טקוקעג ןעבָאה

 םהיא יז טָאה ךָאד ןוא -- לעקניוו םענעי ןיא טקוקעג טשינ טָאה

 ..רהיא ףיוא טקוק רע זַא ,טלהיפעג יז טָאה ךָאד ןוא ,ןעהעזעג

 ,טגעלעגקעװַא עלעדעיפ סָאד טָאה וינעּפמעטס זַא ,טלָאמעד טשרע

 טָאה טלָאמעד טשרע -- ,אהדוה ַא ןערָאװעג זיא םלוע ןעשיווצ ןוא

 .יןהעזרעד טָאה ןוא ןעגיוא עיולב ערהיא ןעביוהעגפיוא ע'לחר

 .ן'וינעּפמעטס

 "עג רהיא וצ ךיז טָאה -- ?םהיא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ --

 .ןעגיושעג רעהַא זיב טָאה סָאװ ,הלכ יד טדנעוו

 .תומימתב טגערפעג ע'לחר יז טָאה -- ?ןעמעוו ףיוא ---

 ..? קינ'וב-לכ רענעש ַא ;ן'ינעּפמעטס ףיוא --

 "רעד טָאה יז .ףיורעד טרעפטנעעג טשינרָאג רהיא טָאה ע'לחר

 טָאה הלכ יד .,ןירַא םינּפ ןיא וצ רהיא טמוק בדַאפ יד זַא ,טלהיפ

 : ןָאהטעג גערפ ַא יז טָאה ןוא טקרעמעב סָאד

 ?םסייה ךייַא זיא'ס ,ָאיֵא ?ע'לחר ,סייה ךייַא זיא'ס --

 ַא ףיוא ןהעגסיורַא לע ךיא !םסייה ךילקערש ,סייה ,ָאי --

 טרעפטנעעג ע'לחר רהיא טָאה -- .ןעלהיקּפָא ךיז ןעסיורד ןיא טונימ
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 טירט ןעדעי ףיוא ךיז טנעגעגעב ,שיט ם'נופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא
 -ָארטעגּפָא רהיא ןעבָאה סָאװ ,עקרעװרַאס ַא רעדָא רעורַאס ַא טימ
 בעילוצ יו ,רחיא בעילוצ ױזַא טשינ ,דובכ סיורג טימ געוו םעד ןעט
 וצ ןעפָארטעג יז טָאה ךינ ױזַא טשינ רָאנ ,שובלמ ןעדייז רהיא
 ךרוד ךיז ןערַאּפשכרוד טפרַאדעב יז טָאה ,סנעטשרע ,ןעד ,ריט רעד
 ךיז ןעבָאה ןוא "ןעניוא טימ, טכַארטעב יז ןעבָאה סָאװ ,רמז-ילכ יד
 ףרַאד עמ ,עקווָאדלַאי עווילק, : ןושל רעייז ףיוא ןעפרָאוועגכרוד
 -מעטס טימ טנענעגעב ךיז טָאה יז זַא ןוא ..."עכינעזוצ טימ ןעריט
 ,שינעּפָאלקצרַאה ןימ ַא סיּפע טלהיפרעד יז טָאה ,ןעגיוא ס'וינעּפ
 זיא ןופרעד ; טלהיפעג טשינ לָאמנייק רעהַא זיב ךָאנ טָאה יז סָאװ
 ןיא ץיה עכילקערש ַא טלהיפרעד טָאה ןוא רעטיור ךָאנ ןערָאװעג יז
 ןעטכער ם'ייב עמַאס חפרש ַא ףיוא טהעג סָאװ ,שנעמ ַא יו ,םינּפ
 ן'טימ ןענעגעגעב טפרַאדעג ךָאנ ךיז יז טָאה תורצ יד וצ רעייפ
 ךיז טָאה ָאד ןוא ,ריט רעד ייב טעמכ ןיוש ,ןויצנב-םייח בר ןתוחמ
 ַא ריא ַא ןעוועג זיא ןויצנב-םייח בר :הנותח עיינ ַא ןעביוהעגנָא
 ךיז טָאה רע זַא .ךילקערש הבקנ ַא רַאפ טרעטיצעג טָאה ןוא דיסח
 ,טפראדעב ןויצנב-םייח בר ךיז טָאה ,ןע'לחר טימ םיצולּפ טנעגעגעב
 ,רָאנ .זיא רענייטש רעד יו ,קירוצ ןוהט ףרָאװ א ,ךילטנעגייא
 יו ױזַא ןוא ,סטכער ןָאהטעג םענ ַא רָאג ךיז רע טָאה ,ןטש השעמ
 יז ,רָאה א ןעגנַאגעגּפָא זיא ,םטכער ןעגנַאגעג ךיוא זיא ,ע'לחר ,יז
 ןייֵא ףיוא ןעלַאפעג ןויצנב-םייח בר זיא ןכל .ןעקצובעצ ךיז ןעלָאז
 זיא ,קילגמוא םוצ ; סקניל ןָאהטעג ּפַאח ַא דלַאב ךיז טָאה ןוא הצע
 ןעמונעג ךיוא טָאה ןוא הצע רעבלעז רעד ףיוא ןעלאמענ ךיוא יז
 ףרַאד עמ זַא ,ןענַאטשרעּפ דלַאב ןויצנב-םייח בר טָאה ָאד .סקניל
 ךיז טָאה רע זיב רָאנ ,סטכער רָאנ יקַאט ןוחט זָאל א םָאטּפָאר ךיז
 ףיוא יו ,ןעגעקַא ןענַאטשעג ע'לחר ןיוש םהיא זיא ,ןָאהטעג רהיר ש
 -קעווַא ױזַא ןעטלָאװ ייז ןענַאװ זיב טסייוו טָאג ןוא -- סיעכהלדוצ
 -ייה יד ןעמוקעגנָא ןעוועג טינ לָאז קילג רעייז ףיוא ןעוו ,סצנַאטעג
 ,ןתוחמ ן'טימ {'הנעט'סיוא ךיז ןעלעטש טינ ןוא עט'תנתוחמ עגירעז
 ע'לחר ךיז טָאה לייוורעד ןוא ,רעגייטש ןעכילנהעוועג רעייז ףיוא
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 רעד ןופ ךיז ןעלהיקּפָא לעסיבַא ,סױרַא ןעפיורד ןיא טמַאחענֿפױרַא

 .ץיח רעכילערש

15 

 ס'לעטע-היח ןוא עיפארנאיב סע'?חר

 .ןאמָארו

 ןעוועג זיא סע .רעסייה ךָאנ ןעוועג רעבָא זיא ןעסיורד ןיא

 ןוא ?עמיה ןעטימ ןיא ןעטלַאהעג טָאה ןוז יד .גָאט רעגיד'זומת א

 -ליה יד ףיוא .תונמחר ןהֶא רָאג ןעטָארבעג ןוא טעלַאמסעג טָאה

 ךיז טָאה רעזייח רעקוװעּפעזַאמ יד ןומ רעכעד ענעיורטש ןוא ענרעצ

 -יצ סָאװ ,ןעסַאּפ רעדנעזיוט טימ ןעטָאגעצ ןוז רעד ןֹופ ןישּפָא רעד

 ךעלננוי-רדח ; ךייט ם'נופ סעילַאװח יד יװ ,ןעבעווש ןוא ןערעט

 ,"טחור חניכש יד, :ןָא סָאד ןעפור

 .טסוּפ ןוא טיירב זיא רע :קרַאמ רעד טהעטש ןע'לחר ןעגעקַא
 רעבייוו יד ןוא ,ןעפָא ןענעז ךעלכיטרַאפ עטיור יד טימ ןעטיילק יד

 ַא טימ סָאז ַא ןעטייברַא ןוא ךעלקנעב עניכעקערעיפ ףיוא ןעציז

 טימ ךעלרעטלומ ןעחעטש טייז רעד ייב .טייקדניוושעג רעכילסערש

 ט'חבנג געיצ א ןוא ,ךעלקישזרָאק טימ ןוא ךעלכיק טימ ,םעדעגַאו

 עמ רָאנ ,קילגמוא לעקיטש ַא ןעכַאמ וצ קשח טָאה ןוא רעטנוא ךיז

 רעסיורג ַא טימ ןעסכא רַאַּפ א ןעהעגנ טייוו-טייוו .טינ יז טזָאלרעד

 ךָארָאּפ ןעגיד'ארומ א ןָאטכאמ רחופ יד ;ןרָאק סעּפָאנס רהופ

 םיורג א טימ לעצעגייש ןיילק ַא ךָאנ-טהעג ןעטניח ןוא ,ךיז םורָא

 ,סיפרָאב ןוא שטייב רעגנַאל א טימ ,עברָאט א טימ ,לעטיה םערָאװ
 רעטלעטשענסיױורַא ןייַא טימ ךָאנ םהיא טפיול דנוחה רעסיורג ַא ןוא

 .גנוצ

 טכיזסיוא ענידעכָאװ עצנַאנ סָאד טכַאוטעב ןוא טהעטש ע'לחר

 ,רילָאק-לעמיח ,שובלמ ןעדייז-ילב רהיא טיפ סָאד טכיילנרעפ ןוא

 -- ךעלרעגניפ ,ךעלננירעהיוא ,ןעטעילטארב ,ךעלערעּפ יד טימ ןוא

 ןעניזָאד םעד טימ דמערט-דליוו דָאנ טיפע ןיא יז זַא ,טלהיפ יז ןוא
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 טינ ,רעהַא טינ ,ןיהַא טינ סיּפע ,רוטאנ רעצנאנ רעד טימ ,רליב
 עשיריא א ,דניק שידיא ַא טָאלג -- עניפארג טינ ,ענידיא-"קרַאכ
 טסעק ךיז טסע ,ןאמ ַא ךיז יז טָאה טָא .ץלַא ןופ רוטּפ ,רעטכָאט
 ןעטלַאק ןיא דנאה ןייק טשינ טוחט ,רעגעיווש-ןוא-רהעווש יד ייב
 ,קרַאמ ןיא רעדָא ,שרדמ-תיב ןיא רעדָא זיא ןַאמ רעד ןוא ,רעפַאװ
 ,ךעלטרעוו טנָאז ןוא עלעקעטש ן'טימ םורָא-טהעג

 יז טָאה ,רוטָאנ רעד וצ טנעהָאנ ,ָאד טָא גידנעהעטש ,דניצא
 טכער ןעמונעג ןעבעל רהיא ףיוא לָאמ עטשרע סָאד טעמכ ךיז
 {'םיוא ןעמוקענפיורַא רהיא זיא סע ןוא ,זיא יז רע ,ןעטכַארטעב
 טסייוו -- סָאװ ,סיּפע רהיא טלהעפ סע זַא ,חבשחמ עיינ 8 ןעניז
 ..ּפֶא רהיא טהענ סיּפע ,רהיא טלהעפ סיּפע רָאנ ,טשינ יז

 ,ךעלּפעקרעביױא ןהָא לעבייוו שידיא טושּפ ַא ןעוועג זיא ע'לחר
 ןָאטפור עמ סָאװ ,סָאד -- טרָאװ םענייא טימ .ךעלציּפש ןחה
 ןעשיוצ ןעסכַאװעע .רע טכ ָא ט עשיריא ַא זנוא ייב
 ןעוועג עריווקס ןיא רעטומ ןוא רעטָאפ ייב יז זיא ,רעדניק ךס א
 -עג ןעסכַאו ךיז יז זָאל ,לעדיימ ַא ,ךיא סייווא : קיטנַא ַאזַא טינ
 רַאפ ןעוװעקנַאלבמורַא טינ ךיז לָאז יז ידכב ןוא ....רייחרעטנוז
 טָאה ,בוטש ןיא דניק ַא טימ רעגיצניוו ןייז לָאז סע ןוא ןעניוא יד
 רדח ןיא ךעלרעדירב ערהיא עֶלַא טימ ךיילג טקישעגּפָא יז ןעמ
 טָאה ,ןעטכַאװעגרעטנוא ?עסיבַא ןיוש זיא יז זַא ,םעדכָאנ .,ןיירַא
 ,וייר ּפש ? ע טָא מט וצ ןעביירש ךיז ןענרעל ןעבעגענּפָא יז ןעמ
 -יימ, םעד ,זיירּפש לעטָאמ ייב ,טרָאד ."רעביירש ןעשלעדיימ, םעד
 ערהיא ,ךילנהעוועג ,טאהעג ע'לחר ךיז טָאה ,"רעביירש ןעשלעד
 בעיל יז טָאה רהעמ רָאנ ,ךעלדיימ עסיורג ןוא עניילק ,טעט'רבח
 יז עכלעוו ןופ ,ךעלדיימ ערעטלע יד םורַא ךיז ןערַאש וצ טָאהעג
 .תוישעמ עכילרעדנואוו ענעש ,תוישעמ ןערעה וצ טאהעג בעיל טָאה
 ,ןעגניז רהיא רַאפ ןע'לחר טָאהעג בעיל ןעבָאה רעדעיוו ךעלדיימ יר
 ,ןענניז ןעש רחיא ראפ

 זיא דניצא ,השקשינ ,גניז {וינעצרַאה ,ע'לחר ,זנוא גניז --
 | ,ךעלגנוי ןייק טסינ
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 וצ טעשעג ע'לחר ךיז טָאה ערעטלע רַאפ ןוא ףךעלוווו אפ

 סעט'ובח יד רהיא ןעבָאה ךעלגנוי עסיורג ראפ ךָאנ טרפב ,ןעגניז

 יייםינ רָאט עמ ,ןעש טינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןייֵלַא

 ,ןעטעב יז ףרַאד עמ ,ןָא יז קוק .ע'לחר ,ןיוש גניז ,ונ --

 רהיא ףיוא טהיצרעפ ןוא ךעלדיימ עטיורג יד טגלָאפ ע'לחר ןוא

 .לערעיל שיריא ַא ,לעדעיל ַא עמיטש רעכייוו ,רעניד

 ,ביוט ַא טהעטש גרַאב ן'פיוא

 ,ןעמורב גירעיורט ךיז טוהט ןוא

 -- רניירפ ןעבעיל ַא ךיא בָאה ץיגרע

 ...ןעמוק טשינ םחיא וצ ןָאק ןוא

 ,פהיפעג סיורג טימ לעדעיל עבעיל עגיזָאד סָאד טגניז ע'לחר

 ,רעבָא ענעי ."עבעיל, טרָאװ סָאד ןענַאטשרעּפ טלָאװ יז יו ךיילג

 ,ןענַאטשרעּפ אי ,םינּפַא ,סָאד ןעבָאה ,ךעלדיימ ערעטלע יד ןיימ ךיא

 ןעזָאל לָאמַא ןוא ,ןעצפיז ,ןעגרָאזרעפ ייברעד ךיז ןעגעלפ ייז תמחמ

 ...ךיֹוא רערט א!

 -ערעיל עגיזָאד יד ןערעה וצ טָאהעג בעיל טָאה עלַא ןופ רהעמ

 ןופ ענייא ,סעט'רבח ערהיא רַאפ ןעגנוזעג טָאה ע'לחר סָאװ ,ךעל

 -היח .המותי ַא ,לעדיימ ןעש ַא רחעז ,לעטעדחיח ןעמָאנ ן'טימ יז

 זיא עיפַארגָאיב רהיא .ךעלדיימ ךס ַא ןופ ענייא ןעוועג זיא לעטע

 טלהעצרעד ןָאק ןוא רעטכעט עשיריא עלעיפ ןוה עיפַארגַאיב יד

 היהנ לכחש. הכרב ַא ןעכַאמ יוװ ,ךיג ױזַא ןוא ץרוק ױזַא ןערעוו

 : ןעצנַאגניא יז רהיא טָאה טָא ."ורבדב

 רעד ןיא רעדירב ייווצ ןעוועג ןענעז (גנַאל רהעז טשינ) לָאמַא

 רערעדנַא רעד ןוא ןרהַא ןעסייהעג טָאה רענייא ,עריווקס טדָאטש

 םהיא ךָאנ ןוא ןעברַאטשעג גנוי זיא ןרהַא .בייל ןעסייהעג טָאה

 ןעבילבעגרעביא ייז ןופ זיא סע ןוא ,בייוו ןייז ןעברָאטשענכָאנ זיא

 רעד טמערַאברעד רהיא ףיוא ךיז טָאה .לעטע-היח רעטכאט ַא

 רעד .השורי רהיא טימ ךיז וצ ןעמונעגוצ יז טָאה ןוא בייל רעטעפ

 "עב ןעש ױװַא טשינ המותי רעד טימ ןליפַא ךיז טָאה בייל רעטעמ
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 דנעזיוט יירד ַא) ןעמונעגוצ ךיז רע טָאה השורי עצנַאג יד ,ןעגנַאג
 ,ןעבעגעג רע טָאה ,המותי רעד ,רהיא ןוא ,(ןעמ טגָאו ,ךעלברעק
 בלכ ַא ,קָאינח ַא ראפ טכַאמעג הנותח יז טָאה ןוא ,גייפ ַא ,הליחמ
 לעטע-היח ןוא ,ןערהָאי יד ןעגנַאגרעד רהיא ןזיא סָאװ ,םיבלכבש
 .טלעוו רעד ןופ ןעגנַאגעג ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא ייווצ וצ ,גנוי זיא

 עכילבייל א ןעוועג ע'לחר רעזנוא זיא לעטע-היח רעד טימ טָא
 טימ טא ןוא .טַאהעג בעיל רהעז עדייב ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,עט'רבח
 -נעפ ם'ייב גאטייב תבש ע'לחר ןעטעזעג לָאמַא זיא לעטע-היח רעד

 -עג סע יװ ,גיד'תבש ןָאהטעגנָא ןוא טמעקעגסיוא ןייפ ץנַאג ,רעטס |
 ערהיא ןעגנוזעג ע'לחר טָאה ,זיא רעגייטש רעד יװ .ןייז וצ רעה
 : ןעגנוזעג טָאה ע'לחר .טרעהעג טָאה לעטע"היח ןוא ,ךעלעדעיל

 ,קעװַא טסרהָאפ וד ,יוא

 ,קעװַא טסרהָאפ וד ,יוא

 ...ןרעביא וד טזָאל ךימ ןוא

 גנוז -- ,לעטע-היח טגָאז -- ! וינ'המשנ ,ינעצרַאה ,ע'קחר --
 | |לָאמ ַא ךָאנ סָאד

 -רעפ ע'לחר יז טגערפ -- ?לָאמ ַא ךָאנ סָאד ןעגניזרעביא --
 ןופ לָאמ ַא ךָאנ ןעביוהנָא ריר סָאד ןָאק ךיא ,ונ -- .טרעדנואוו
 | : ביֹוהנֶא

 ,קעװַא טסרהָאפ וד ,יוא
 ,סעװַא טסרהָאפ וד ,יוא
 ...!רעב-יא-יא וד טאל ךימ ןוא

 ץטימ טגיל חמותי יד לעטע-היח יו ,ע'לחר טהעזרעד םיצולּפ
 ,ךיז ןעפרַאו סעציײלּפ יד טימ ּפָאק רהיא .ןוא דנַאה רעד ףיוא םינּפ
 .טעּפילח לעטע-היח יו ,טרעה ןוא ליטש טביילב ע'לחר

 סיפע סָאװ ? טסנייו וד ,לעטע-היח ,ריד טימ זיא טָאג --
 ,פעטע-היח ,ריד זיא סָאװ ,רימ גָאז ? טנייוועג ןענירד ןעטימ ןיא
 !ןייוועג ַא ריד ַאנ ,רָאג םיצולּפ ?ןהעשעג סעכלעזא
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 ,יוא -- .ןייוועג ַא טימ רהיא יז טרעפטנע -- !ע'לחר ,יוא --
 !סנייד ?לעדעיל טָאד ,לעדעיל סָאד ,ע'לחר

 ףרַאר סָאװ ?סעכלעזַא טרָאד זיא עשז סָאװ ?לעדעיל סָאד --

 ? ףיורעד ןענייוו ןעמ

 טרעטיברַאפ ןייק טשינ גערפ ,טשינ ךימ גערפ ,ע'?חר ,יוא --

 שילעה ַא רימ ןיא טנערב סע !רימ ןיא טנערב רעייפ ַא ! ץיראה

 | ָא-ָאד טָא ,וד טסחהעז ,ָאד טָא רעייפ

 ע'לחר .,ןעצראה ן'פיוא ךיז ייב ןָא רהיא טזייוו ?עטע-היח ןוא

 ,טשימעצ ןוא טרעדנואוורעפ רהיא ףיוא טקוק

 טסהעטשרַאפ וד ?ע'לחר ,ֹוזַא ריס ףיוא וד טסקוק סָאװ --

 רימ זיא ץראה ןייס ; יא רימ סָאװ ןעלהיפ טינ טסנַאק וד ,טינ

 עכלעזַא גָארט ךיא ,טסיוורַאפ ױזַא ,דנעלע ױזַא ןיב ךיא ,רעווש ױזַא

 { גנידטלַא -- ןעלהעצרעד גנידסלַא ריד זומ ךיא זַא ,תוכמ

 -יורט א ,עטכישעג עצנַאג א ןע'לחר טלחעצרעד לעטע-היח ןוא

 טמא ץנאג ךיז טפערט סָאװ ,עכילנהעוועג ַא ולימַא ,חשעמ עגירע

 רעטעפ רהיא יױזַא יו ,השעמ עגירעיורט ַא רהעז רָאנ ,ןעדיא ייב

 ,יז -- ןעטסניימוצ ןוא ,ןעגנַאגעב סואימ רהיא טימ ךיז טָאה בייל

 ןהוז רעגנוי ס'בייל רעטעפ םעד טינ ןעוו ןוא ,עמהומ יד ,תעשרמ יד

 רעדָא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא ןעפַאלטנַא גנַאל ןיוש יז טלָאװ ,ןימינב

 רהיא ןעוועג זיא ןימינב רעד טָא .ךיז ןעפרָאװעגניײרַא ךייט ןיא

 -עגפיוא סָאד יז זיא םהיא טימ ; טלעוו רעד ףיוא המחנ עניצנייא

 יו ,רעדורב א יװ ןעוועג רהיא וצ זיא רע ; םענייאניא ןעסכַאװ

 ,ןערהַאפעגקעװַא רע זיא ףוס םוצ ןוא -- רעדורב רענענייא ןייַא

 ַא יו רָאג ,רעדמסערפ ַא יװ ,תורצ ףיוא טזָאלעגרעביא יז טָאה
 ,רעדמערפדדליוו

 יױזַא אד ןעמ ףרַאדַאב סָאװ ,לעטע-היח ,טינ העטשרַאפ ךיא --

 "טרהָאפ רעדורב רענענייא ןייֵא ולימא ןעוו ,טלעוו יד ןעגעלנייַא

 !רענענייא ןייק טינ ךָאנ טרפכ ,קעוװוַא

 .ןעוועג רימ זיא רע שימייה יו ,טשינ טסייוו וד ,ע'לחר ,יוא ---

 ףךָאנ ,רענעגייא ןייֵא יו רָאנ יקַאט ,ןעצרַאה ןיא ןעקַאבעגנייא יו
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 רַאפ ןהעזעג בָאה ךיא זַא !{ריד ךיא גָאז ,רענעגייא ןייַא יו רחעמ
 רע ןַא ןוא ,ןעגיוא יד ןיא טכיל א ןעוועג דימ זיא ,ןע'נימינב ךיז
 ...ןערהַָאפעגקעװַא זיא

 רע ,?עטע-היח ,ןערהָאפקעװַא טזומעג ךָאד טָאה ןימינב --
 ,טַאהעג הנותח ךָאד טָאה

 טינ סָאד ןָאק ךיא ,טינ ריס סע גָאז ,ןיורקדע'לחר ,יוא --
 ןיימ סיורַא רימ ייב טסענ "טשהעג-הנותחת טרָאװ סָאד !ןערעה
 הנותח טָאה ןימינבפ :טגָאז עמ זא ,רעהרעד ךיא ןעוו 1 תויח ץנַאג
 ,עפחר ,טינ סָאד טסייוו וד .ןעבעל סָאד רימ ךיז טקע ,"טאהעג
 ףיוא וד טסקוק סָאװ ...גיבייא ןעסיוו טשינ ןופרעד וד טסלָאז יַאולה
 טעװ רע זא ,ןערָאװשעג ,טנַאזעגוצ ריס טָאה ןימינב ?ױזַא רימ
 .ןעמענ ךימ

 ?לעטע-חיח ,ןעמונעג טינ ךיד רע טָאה עשז יַאֵמִל ,ונ --

 טינ ריס יא אמתסמ .ע'לחר ,דניק ַא יו ,טסגערפ וד --
 ,ומ ר הי א רָאד ןיא אמתסמ .טרעשַאב

 ַאי ךיד טעװ רע זַא ,ןערָאװשעג רעבָא ריד ךָאד טָאה רע --
 .ןעמענ

 ןעבילקעג ץלַא ךיז טָאה רע 1 ןערָאװשעג רע טָאה ,אלימ ,ונ --
 ארומ טָאה רע :גָאט ףיוא גָאט ןופ טגעלענּפָא ,רעטעפ םעד ןענַאז
 זיא רע זיב ,(בייל רעטעפ ןיימ ךָאד טסנעק וד) םהיא רַאֿפ טָאהעג
 םקתיא טימ טכַאמענ בָאה ךיא זַא ןוא .רהיא רַאפ ןערָאװעג ןתח א
 זיא הנותח רעד זיב זַא ,טנַאזעג רימ רע טָאה ,םעד הכמ סעומש ַא
 -ענקעװַא ןענעז ױזַא ןוא -- ןעדער ןענַאק ךָאנ טעוװ רע ,םייוו ךָאנ
 טא ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זיב ,ןערהָאי יד טימ געט יד ןעגנַאג
 ןיילא ןיב ךיא ..לזמ-םילש ןיימ ףיוא ,טייצ ערעטסניפ ענעי ַא
 ,ןעגיוא עניימ טימ ןהעזעג גנידסלַא בָאה ךיא ,הּפוח רעד ייב ןעוועג
 טנַאזעג ,לערעגניפ סָאד ןָאהטעגנָא רהיא טָאה רע ױזַא יו ,גנידסלַא
 ,ןעגנוזעג ןעבָאה םיררושמ יד טימ ןזח רעד ...ףרַאדַאב עמ סָאוו
 לָאז רע ,דרע רעד ףיוא ןעניוא יד טזָאלענּפָארַא טָאה ןימינב ןוא
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 ,ךַא ...ןהעזעג ךימ טָאה רע זַא ,סייוו ךיא רָאנ -- ןהעז טינ ךימ

 ? סיוא סָאד ךיא טלַאה ױזַא יו ?ךיא בעל ױזַא יו ,ע'לחר

 יגיל רעסיורג ַא ןימינב ךָאד זיא ,לעטע-היח ,ױזַא דלַאב יו --

 ,םהיא טנָארט דרע יד סָאװ ,הטרעוו טינ זיא ןוא רענ
 וד ;ןע'נימינב טינ טסנעק וד ,ע'לחר ,טינ סָאד גָאז ,ןיינ --

 רעייט ַא רַאפ סָאװ ,זיא סָאד טנעמיד א רַאפ סָאװ ,טינ טסייוו

 רעטעפ רעד ,גידלוש ןעצנַאנניא רע ןיא סָאד ..,!טָאה רע ץרַאה

 ,ןעמוק ןעגעקַא רָאנ םהיא לָאז טולב ס'נעטַאט ןיימ ,חצור רעד ,בייל

 ! םלוע לש ונובר

 טוג ,םינּפַא ,ריד טוהט רע זַא ,לעטע-היח ,סיױרַא העז ךיא --

 .גנַאב
 וד טיס םיוא-העג ךיא ,ברַאטש ךיא ?'וד טסנָאז ,גנַאב --

 ! גנַאמשיגנַאב רָאנ טנָאז יז ןוא -- תוחכ
 ?לעבייוו ןעש ַא סיּפע זיא יז ,?עטע-היח ,יז ןוא ,ונ --

 ?יז רעוו --
 ,ךיא ןיימ בייוו ס'נימינב ,יז --
 דרעוו לעטע-היח יוװ ,ןהעורעד ע'לחר טָאה רעטרעוו יד ייב

 טשינ ךָאנ טָאה ע'לחר .ןעברַאפ יײלרעלַא ,ךיילב םעדכָאנ ןוא טיור

 טינ ףיורעד רהיא ליוו ?עטע-היח סָאװ רַאמ ,ןהעטשרעפ טנָאקעג
 .-רעביא לָאמ ַא ךָאנ זַא ,טלהיפעג יז טָאה ןעלהיפ רָאנ ; ןערעפטנע

 טכַאמ יז זַא ,טינ רהיא טסַאּפ אמתסמה .טינ ןעמ ףרַאד יז ןעגערפ
 טינ ןופרעד ל?יוו יז זַא ,העו רהיא טוהט אמתסמ ;גייווש ַא

 ... ןעדער

 ןע'לטע-היח טימ טנעגענעב ע'לחר ךיז טָאה םורַא טייצ ַא ןיא
 לעטע-היח .הנותח רעד ףיוא ןע'לטע-היח ייב יקַאט ,חנותח ַא ףיוא
 ,ןעציז ףרַאד חלכ ַא יו ,ןעסעזעג ; תולכ עלַא יו ,חלכ א ןעוועג זיא
 טרעיילשעגסיוא ןעגרָאס ףיוא ,הּפוח רעד וצ ןעגנַאנעג ,ןעגיוושעג
 ,טכַארטרעפ יו ?עסיכַא ,םינּפ ן'פיוא ךילכיילב וליפַא ןעוועג ,ךיז
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 ףרַאד חלכ ַא :סיוא טינ טכַאמ סע ,השקשינ רָאנ ..,ךיליירפ טשיג
 ..?ןהענ יז לָאז ןעצנַאט ?עשז סָאװ ,ןייז ױזַא

 רעד ףיוא ןעוועג זיא ןע'לטע-היח ייב סָאװ ,טסייוו רעוו

 רעטכָאט רעשידיא ַא ןופ ץראה סָאד ? ןעצרַאה ן'פיוא ,הנשחפ
 ,ןעטסַאק רענעפָאלשרעפ ַא ,ןעטסַאק ַא ,דוס רעסיורג א ,דוס ַא זיא
 ןעקוקוצניירא ?יבסנַאמ ןייק רַאפ טינ יקַאט טסַאּפ וצרעד ןוא
 ...ץרא-ךרד ןייק טשינ סיּפע זיא סע -- ןיהַא

6 

 .ע'?הר ?לָאמ א רע טייוו ןוא

 גינעווניא ןע'לטע-היח ייב ךיז טוהט סָאװ, :הלאש רעד ףיוא
 ייב טכַארטרעפ ע'לחר ךיז טָאה חלאש רעד ףיוא -- "? ןעצרַאה ןיא
 םענייק טימ םעד ןעגעוו טָאה ע'לחר .הנותח רעד ףיוא ןע'לטע-היח
 לעסיבא ןוא לכש ן'טימ ןענַאטשרעּפ יז טָאה ךָאד ; טדערעג טשינ
 ןיא טינ ןייז דניצַא ףרַאד ןע'לטעדהיח זַא ,ןעצרַאה ן'טימ טלהיפעג
 ,רוחב ןעדמערפ-רליוו ַא ,ןעטרעשעב רהיא טימ גידנעציז ,ןעטסעב
 ...בייוו ןייז טימ ץינרע טרָאד זיא ןימינב רענעגייא רהיא ןעוו ןוא
 -היח דניצַא ןוחט גערפ ַא טסולגעג קרַאטש ןליפַא ךיז טָאה ןע'לחר
 טביירש יצ ,רע טכַאמ סָאװ ,ןע'נימינב טימ ךיז טרעה סָאװ ,ןע'לטע
 -ניײרַא ןוא ןע'לטע-היח וצ טנעהָאנ ןעגנַאגעגוצ ,רָאנ ? ךעלווירב רע
 יז יו ,טרעהרעד ןוא ןיירא םינּפ ךיילב רהיא ןיא רהיא טקוקעג
 ןעגָארטרעּפ טשינ ץרַאו| סָאד רהיא טָאה -- ,ךילטפָא ץנַאג טצפיז
 .ןעכַאז עכלעזַא ןופ רהיא טימ ןעדער וצ

 לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג ןיא סָאד זַא ,ןעקנעד ןענַאק רימ
 ןעגעו טכַארטרעּפ ךיז טָאה ,ע'לחר ,יז סָאװ ,ןעבעל רהיא ףיוא
 ןעבעל ם'נופ טקַאפ רעטכער ןייא זַא ,ןייז ןַאק סע .םינינע עכלעזַא
 רהעמ ךס א ןעקעוופיוא ןוא תובשחמ רהעמ ךס ַא ןעפורסיורַא לָאז
 טושּפ א ןעוועג זיא ע'לחר ,תמא .רעכיּב עטונ ןהעצ יװ ,ןעלהיפעג
 טינ יז ןיא ?לעדיימ שירַאנ ןייק רָאנ ,תומכח ןהֶא ,לעדיימ שידיא
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 רהיא טימ ךַאז ַא ןעמענעב טשינ יז לָאז עשז סָאװ ראפ ; ןעוועג

 טסואוועג טשינ טָאה ע'לחר ,תמא ?לכש םענערָאבעג םענעגייא

 ןייר א ,ץרַאה ןייר ַא רעבָא ,ןענַאמָאר ןייק ןופ ,ןעדלעה ןייק ןופ

 ןעלהיפ טינ יז לָאז טשז סָאװ רַאפ ; טאהעג יז טָאה ץראה שידיא

 ןיא ?םירוסי עדמערפ ןייק ןהעטשרעפ טשינ ,תורצ עדמערפ ןייק

 ןעראוועג רעטלע לָאמ ַא טומ ע'לחר זיא ,ןעגַאז ןעמ ןַאק ,טרפ םעד
 .ןַאמָאר ןעשידיא רהיא טימ ןע'לטע-חיח קנַאד א ,רהָאי עכילטע ףיוא

 ןופ ןוא ,הלכ א ןעוועג ךיוא ע'לחר ןיוש זיא טייצ רענעי ןיא

 םיחבש עכלעוא טרעהעגנָא ךיז יז טָאה ןע'לדנעמ-חשמ ןתח רהיא
 ענייא ףיוא יו ,ךיז ףיוא טקוקעג טָאה יז זַא ,תולעמ לעיפ ױזַא טימ

 ,טלעוו רעד ןיא עכילקילג ַא

 עלַא ןופ טרעהעג יז טָאה -- !קילג ַאזַא ,ערה-ןיע ןייק --
 .ןעטייז

 זיא ילתפנ-קיזוייא בר !שינעמוקנָא ןייֵא !בורנ-ץלַאמש ַא --
 -ילעב רעקוועּפעזַאמ עֶלַא ןופ רעטסנייפ רעד ,תיבה-לעב ַא דיא ַא
 רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,ןהוז ןעגיצנייא-ןייא ,ןהוז ןייא טָאה ןוא ,םיתכ
 !לזמ ַא ,ונ .ןהוז א

 ןוא לע'רוחב ןייפ א ןעוועגנ יקַאט ?עדנעמ-השמ זיא תמאב ןוא

 "ארמג א ,סגירעבעל ַא ,טלהָאו ַא :ןעדעי ןעלעפעג טנַאקעג טָאה
 עכילטע ףיוא חבר-אבתכ א ךָאנ וצרעד ,ך"נת-לעב רענעש ַא ,לעּפעק

 -מורַא עקוװעּפעזַאמ ץנאנ ךיז טָאה םיבתכ ענייז טימ זַא ,ױזַא ,דנעה
 -יירש רעשלעדיימ ,, רעד ,ןיילַא זיירּפש לעטָאפ וליפַא ןוא ,ןענַארטעג
 רָאַּפ ַא טימ ןזָאנ עטיור ןייז טלעטָאזעגנָא טָאה ,עריווקס ןיא "רעכ

 ןייֵא יו ,בתכ ס'נתח םעד טכַארטעב לָאמ עכילטע טָאה ,ןעלוקַאּפש
 ןעדלָאג א טָאה ןתח רעד זַא ,ןעוועג הדומ טָאה ןוא ,ןיבמ רעטכע

 ,דנאה יד ןעביירשסיוא טייצ רעד טימ ךיז טעװ רע זַא ןוא ?עטנעה

 .ןעביירש ןענָאק ,םשה הצרי םא ,רע טעוו
 ואו ןעד ,תיצניוו רהעז ןתח רהיא טימ ע'לחר טָאה טדערעג

 עריווקס ןייק עקוועּפעזַאמ ןופ ? ןעוועג יז זיא ואוו ןוא ןעוועג רע זיא
 ,ֿלָאמ ןייא לכח-ךסב ךיז ייז ןעבָאה ןעהעזעג ןוא ,ךילטייוו ץנאנ זיא
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 ןינמ ןעצנַאג א ראמפ -- סָאד יא ,העש ייווצ ַא רָאנ -- סָאד יא

 -- חלכ יד ןוא רדח ןייא ןיא ןעוועג ןתח רעד זיא -- סָאד יא ,ןעדיא

 "ירשעגרעביא ךיז ייז ןעבָאה רעבָא ראפרעד ,רדח ןערעדנַא ם'ניא

 זיב ,רדסכ רהָאי ניכעלייק א ,ךָאו עלַא טעמכ ךעלווירב טימ ןעב
 ןעמ ףרַאד סָאװ -- סטכעביירשרעביא םעד ןיא ,תמא .,הנותח רעד

 ,קלח ןעסיורג ַא טַאהעג ןיירּפש לעטָאמ טָאה -- ?ןענעקייל ָאד
 יירד ןיא ןעבירשעגנ ןעוועג ןענעז ךעלווירב ס'ןתח םעד יוװ ױזַא ןעד
 לעטַאמ טָאה םורעד ,שטייד ןוא שיסור ,שיאערבעה :ךַארּפש
 -רעפ טינ סיּפע ךיוא לָאז ,הלכ יד ,יז זַא ,ןהעז טזומעג זיירּפש
 ןופ זַא ,ךילרעּפניישעב ןעזייוועב וצ ידכב ןוא .ןערעו טמעש
 ,ױזַא טַאלג ךעלדיימ ןייק סױרַא טינ ןעהעג רדח ס'זיירּפש לעטָאמ
 רעד ןיא זַא ,טסיילפעג ךיז רע טָאה ,סרעביירש ערעדנַא ייב יו

 סָאד ,ךיוא שיזיוצנארפ ךָאנ טצעזעגוצ ןייז לָאז ךעלווירב ס'הלכ

 זיא ןזײרּפש ?עטָאמ עכלעוו ןיא ,תויתוא עשיזיוצנַארפ ,טסייה
 ץנַאג א זַא ןעגָאז ןעמ ןָאק ?לכב .יקב רעסיורג ַא רָאג ןעוועג

 ,םיב תכ ןיא טלעיּפשעג הלכדןתח ךיז ןעבָאה רדסכ רהָאי
 ןעוו ,לעיּפש עניזָאד סָאד טרעהעגפיוא ייז ןעבָאה טלָאמעד רָאנ ןוא
 .הנותח רעד וצ ןעטיירג טכער ןעביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה ןעמ

 פעסיבַא ; תונותח עשידיא עלַא יו ,ןעפַאלעגּפָא זיא הנותח יד
 ,טלעטשעגסיוא ךיז שיטייל טשינ ,ןעוועג אצוי טינ דצ ס'הלכ טָאה
 -עג ,ןעזָאלבעג דצ ס'נתח ךיז טָאה לעסיבַא ןוא ...ךילשידיא ץנַאג
 ןעמָאנ ן'טימ ןתוחמ םעד ןעפורעגנָא דייהרעליטש ןוא טלעטרעוו
 -ךָאג רָאנ .טנעידרעפ ךילטנערָא סָאד טָאה רע יו ,"רחא-רבד?
 ,רטוכ ַא ,רעגייטש רעד יו ,טכַאמ עמ : סיוא טינ טכַאמ סע ,טשינ
 ערהיא עלַא טימ ּפֶא ךיז טנענעזעג הלכ יד ,רעביא ךיז טעב עמ
 עמ ,ךיז טשוק עמ ,טדָאטש רעד סיױרַא זיב יז טיילגעב עמ ,עבעיל
 קעװַא יז טרהיפ עמ ןוא -- רעטכָאט ַא סױרַא ט'רטּפ עמ ,טנייוו
 .טסעק ףיוא רענעיווש-ןוא-רחעווש יד וצ ,ןיהַא
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 .ע'לחר ?ָאמ ַא רעדעיוו ןוא

 רַאפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ,רעגעיווש-ןוא-רחעווש ייב ,טרָאד

 ַא ןוא ,רונש עגיצנייאדןייא ןוא ,רונש ַא יו .טלעוו עיינ ַא ןע'לחר

 טָאה עמ ןוא ןעגירקעג בעיל ךיג עלַא יז ןעבָאה ,רונש ענעטארעג

 ןוא .רהיא רַאפ טרָא סָאד ןעזאלבעג ,טעװעקנַאּפעג ,טיהעגּפָא יז

 טבעלרעד םיוק טָאה סָאװ ,הכלמ-יסָאװד ,רעגעיווש יד טסעומש רעוו

 רָאנ :רהיא בעילוצ טגעלעגקעװַא ןעבעל סָאד טושּפ טָאה ,תחנ אזַא

 "רַאמ ַא ,שיילפ לעקיטש טעפ ַא ץיגרע ואוו "1 ע'לחר ןוא ע'לחר;

 ,הירפ ץנַאג .ןע'לחר ץלַא -- ךַאז עקַאמשעג ַא ,לעדנייב גידעכ

 לעגירק סָאד ,ַאהַא -- ןעגיוא יד טנעפעעג סָאװ-רָאנ טָאה ע'לחר

 ,זיא סָאװ ,הכלמייסָאװד ןוא ,שיט ן'פיוא ןיוש טהעטש עירָאקיצ

 ןוא םורַא ךיז טהערד ,ענידיאדקרַאמ ַא ,ענעמונרעפ ַא ,ךילטנעגייא

 .טייצ רעד וצ ץלַא ןעבָאה לָאז רונש יד זַא ,טהעז

 ?רעגעיווש ,ןייז חירטמ ךיז רהיא טפרַאד סָאװ --

 ! ע'להר ,סע ,ע'לחר ,קנירט ,השקשינ --

 ןופ טפיול רענעיווש יד יו ,ע'לחר טהעז לָאמ סרעדנַא ןייַא

 ףיוא תולוק-ילוק טימ ךיק ןיא ןיירַא-טלַאפ ןוא חמשנ ַא ןהֶא קראמ

 טרָאד יז טלָאװ עמ יו ךיילג ,טעינערָאק ןוא טלעש ,ןעשנעמ יד

 .טעליוקעג

 .ע'לחר יז טגערפ -- ?רעגעיווש ,זיא סָאװ --

 ןוא ,ןענַאטשעגפיוא גנַאל ןיוש טזיב וד ,טניימעג בָאה ךיא --

 ,םלוע לש ונובר ,לָאז ןעדיז -- טדיז ןוא טדיז ןוא טהעטש ךלימ יד

 ןיא ןיב ךיא ואוו סייוו ךיא ,ףיול ךיא ןוא -- ערַאּפ ס'דיומ ןיימ

 עמ--טפַאשגנע ןייֵא ,ערח-ןיע ןייק ,זיא טיילק ןיא ?טלעוו רעד

 טנעה יד טהעטש ,עילָאד ןיימ ,רע ןוא ,ןערעוו טיהַאב רָאנ לָאז

 םענ :םימחר םהיא טעכ ךיא !ןתוחמ א יוװ ,רעטנורַא טנעלראפ

 וד טסליוו רעמָאט !לעגייב עשירפ ייווצ ַא טָא םייהַא קעװַא-נָארט

 ןעכיצייל ייב דימת ףיוק ךיא ,לעגייב עטוג ,ע'פחר ,סע -- ןעסע
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 לָאז עמ ,ןעמענ טינ עניריא רעדנַא ןייק ייב ?עװ ךיא ,?עגייב

 יקַאט רהיא געמ טָאג -- רלָאנ טימ בוטש עלופ א ןעטישנָא רימ

 ! רוכש םעד ןַאמ רהיא ןופ ּפָא ךַאבענ טמוק יז לעיפיוו !ןעמלעה

 ,טשינ ךיא העטשרַאפ == שפנ אזַא ךיז ףיוא דרע וד טנַארט וזַא וו

 בָאה סָאװ ,ָאי .,.טלעוו רענעי ףיוא ןעטַאט םעד טרָאד ןויזב ַא רָאנ
 ױזַא רימ ןיא ּפָאק רעד ,טגָאזעג סנייטשמ ?ןעגָאז טלָאװעג ךיא
 ואו !ךדיומ .היפהפי יד ,ןיוש יז טהעג ןָא ,אש ...ןעגָאלשרַאפ
 ?דיומ ,ןעוועג ןיוש וד טזיב

 ןעדלַאװג טימ תוללק ןופ לעטעצ יינ ַא קעוַא טהעג ָאד ןוא
 סע'לחר ןופ עירָאקיצ רעד רַאפ ,ןעגעוו סע'לחר ןופ ךלימ רעד רַאֿפ

 ןע'לחר טימ ,ללכה -- ןעגעוו סע'?חר ןופ ןעסייבנָא םעד רַאפ ,ןעגעוו
 סָאװ ,רהעווש רעד וליפַא .בוטש עצנַאג יד ןעכָאק ןייא ןיא טלַאח

 טָאה ,ןעטפעשעג ענייז טימ ןוא ךיז טימ ןעמונרעפ ןעוועג דימת זיא

 ,רהיא ףיוא טנערפעגכָאנ ,רהיא ךָאנ טקוקעגכָאנ גידנעטש ךיוט

 רהיא םורַָא ןעצנאטמורא ן'טימ ןעװועקדַאּפמורַא עצנַאנ סָאד

 רעבירַא יקַאט ,ערקירּפ לעסיבַא ןעוועג ,ךילטנעגייא ,ןע'לחר זיא

 ןעוועג זיא ע'לחר זַא ,ןעגָאז ןעמ ןומ תמא םעד ןוא ;עבט רעד
 ,רהיא וצ ייז סלַא ,ייז וצ טזָאלענוצ רעגיצניוו ךס ַא

 ,רעגעיווש-ןוא-רחעווש יד סָאד רימ ןעניימ ,"ייז, ןעגָאז רימ זַא
 ןופ סיױרַא רימ ןעפרַאװ ,ןױשרַאּפ ןעטכער םעד ,ןע'לדנעמ-השמ ןוא
 עכלעזא ןעוועג ןיא קלָאפרָאּפ ןעגנוי םעד ןעשיווצ םורָאװ ,קעטעצ
 .טכעלש טינ ,טוג טינ ןעפורנָא טשינ ייז ןָאק עמ סָאװ ,תוקזחמ

 ןוא ,טדערעג טשינ ךס ןייק ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ,קלָאפרַאּפ סָאד ,ייז

 ,פעדנעמ-השמ יוװ ,ןַאמרעננוי ַאזַא :ןעדער טנַאקעג טשינ יקַאט

 םייה רעד ןיא גָאטייב ןעטימ ןיא ןעצעזרעדינַא ןעמענ טינ ךיז טעוװ

 ַאי ןיוש ייז ןענעז םיוק ,טכַאנ רעד ףיוא ןוא ,בייוו ן'טימ ןעדער
 -עג טשינ רחעמ יקַאט רעבָא סָאד טָאה ,ןייֵלַא טונימ א ןעבילבעג
 יֿפתפניקיזייַא בר רעדָא ןעמוקעג זיא דלַאב :עגר ןייא יו ,טרעיוד
 ןעגָארטעגנָא טָאה סע רעדָא ,רעדניק יד וצ טקוקעגנײרַא טָאה ןוא
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 רעדָא ,זָאלג א טימ ,לעּפעט 8 טימ ,לעגירק א טימ ן'חכלמיסָאװד

 | .קגש ַא טימ
 םעד סא ךוזרטפ ןוא ,ע'לחר ,טסעוואקיצ ַא ףיוא םענ טא --

 ,סטכאמעגנייַא

 -ראפ טרעדנוה לָאמ ַא ןיוש ךָאד כָאה ךיא !{רימ זיא העוו --

 {רעגעוווש ;םטנַאמעגנוװַא םעד טא טכוז

 טא !טטסרער וד סָאװ ,דניק ,הענ ןיוש העג !םַארג א'ט --

 יד ןיא טקוקעגנָא טשינ וליפש ךָאנ וד טסָאה טטכַאמעגנייַא םעד
 | .ןעגיוא

 ,סטכטסעגנייַא םעד ןעּכוורעפ לָאט ַא רעדעיוו טמסענ ע'לחר ןוא
 .ולַאה ןופ ןיוש רהיא טכירק סָאװ

 ! ןעראוועג טענאילחרַאפ ךָאד טזיב ,ע'לחר ,רימ זיא רענוד ַא --
 -- טסבעל וד סָאװ ןופ !טסע שטנעמ ַא יװ ,לעסיבַא קוק 8 וחט
 ןופ רעצימע ןהעזרעד ךיד טעװ עמ ,ןעבעלכ .טשינ ךיא סייוו
 -עיוש ענעש ַא :ןעטלעלנָא ּפַאק א ךימ סָאד ןעמ טעוו ,עריווקס

 -- .ןעגַאז ןעמ טעוװ -- !רעבעל רעד ןיא רהיא ריוושעג 6 -- רעג
 !ןלאה ן'פיוא רהיא קירטש ַא -- רונש ַא סעוועדאחעגסיוט ןייפ

 !ןעגעוו אצוי ןופ סיּפע שטָאח סע ,רימ זיא חעוו

 ןיב ךיא !רענעיווש ,הורוצ ,ךייא טעב ךיא ,ךימ טזָאל --

 .ןעכעל ןיימ ןיב יאולה ,טַאז

 לאמ א בעילוצ טוהט עמ !רעטכַאט ,בעילוצ רימ והט ,ונ --

 ןײיא שטטה םענ .עמַאמ ַא ןיִב ךיא ייחעלע ;} ךיוא רענעיווש א

 ! םירומי ןייק ןַא טשינ רימ וחט ןוא לעציּפ

 = ךאנ םימ ןוא לעקיטש ַא ךָאנ טימ ךיזו םגרָאו ע'לחר ןוא

 טסייוו יז שטאח ,ןעכעל ַאזַא סאמנ רחיא דרעוו סע ןוא ,קעקיטש

 ןוא .טצע? זיב ןעבעגענרעביא ,יירטענ רהיא זיא עמ זַא ,טוג ץנַאג
 יז טטוקעב ,לעמיה ט'נופ לערעלעט סָאד ?יוו יז זא ,ןענגַאז יז זָאל

 | ןייז סע ףרַאד -- ליוװ ע'לחר ?ץורית א זיא'ס ,טסייה סָאװ :; סָאד

 -וצ לָאז סָאװ ,זנַאג ןייק טינ ,סכָא ןייק טינ ןיא שנעמ ט רָאנ
 סָאװ-גיצניװ ןָאק שנעמ 8 .ןעוועדָאה טוג טיס רָאנ ןייז ןעדעירפ
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 -סיפ ,םורעמוא ,רדסכ ןהענכָאנ םהיא לָאז עמ זַא ,ןעבָאה האנה

 ןעלהעצ ,םופ ַא טלעטש רע ואוו ,טרָא ןעדעי ןעזָאלבּפֶא ,טירט
 נלש ןערעי ףיוא ,ןעטיב ןעדעי ףיוא ןעבעג גנוטכַא ,טירט ענייז

 רע ןעוו ,םהחיא רעביא ןעציז ,טציז רע ןעוו ,םהיא רעביא ןעגנעה

 דניא ןעבעל ןייז ןעטלַאה לָאז עמ ,טרָאװ םענייא טימ -- טמָאלש

 ..םׂשינרַאג ןעזָאלרעביא טינ םהיא ןוא דנעה עדמערפ ןיא ןעצנַאג

 רענעי ןיא ע'לחר ןענופעג ךיז טָאה ענאל רעגירעיורט ַאזַא ןיא

 טשינ טָאה ע'לחר .עטכישעג עגיזָאד יד רָאפ-טמוק סע סָאװ ,טייט

 ןא רעטַאפ ערהיא .ןעגָאלק וצ ךיז ןעמעוו רַאֿפ ליפא טאהעג

 ערעייז ןוא ,עכילקילג ַא ענייא רַאֿפ ןעטלַאהעג יז ןעבָאה רעטומ

 ןוא גונעת טימ ,תחנ טימ לופ ןעוועג דימת ןענעז רהיא וצ ףעירב

 .טקילגעב ױזַא ייז טָאה רע סָאװ ,אוה-ךורב טָאג וצ תוכרב טימ

 הכרב, טימ טליפעגנָא ןעוועג ךיוא ןענעז ייז וצ ףעירב ערחיא ןוא

 טימ ןוא "םשה-ךורב, טימ ,"ןעגינעגרעפ ןוא תחנ, טימ ,"חחלצהו

 -סיוא גידנעטש ךיז ןעבָאה ןוא ,"רעגרע טינ רעטייוו ףיוא יאולחת

 ."חלס ןִמָא רעצרעה עכיליירפ, ןוא "ןעדיירפ ןוא קילג, טימ טוטלעג

 -השמ ףיוא םָארדרעפ ַא ןעגָארטעג יז טָאה ןעצרַאה ןיא ףעיט
 ןוא רהיא ןֹופ ךילטייוו ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע יַאֵמִי ,ןע'קדנעמ

 רעד יוװ ,ןעכיילנ רהיא טינ סיּפע ,רהיא ןופ רעכעה יו יוזַא סיּפע

 ןָאק רע ;טישכת ַא קישטנאמנעגנוי ןעשידיא א ןופ זיא רעגייטש

 םהיא ייב טמוק סע ,בייוו םוצ נירעדינ ױזַא ןעוָאלּפָארַא טינ ךיז

 ןעצרַאה ןיא גינעווניא ...ערקירּפ רחעז ,טאלג טשינ טיפע סיוא

 ,טרחעקרעמ ; טָאהעג טנייפ טשינ ראג לעדנעמ-החשמ יז טָאה רעבָא

 ,תמא ןייַא םימ יקאט ,יירטעג רהעז ,יירטענ ןעוועג רהיא זיא רע

 ןיא ןוא ןערָאװעג בורח םיּפע ע'לחר זיא לָאמנייא .,תומימתב ץנַאג

 טשינ ?עדנעמ-השמ יא טלאמעד ;טעב וצ גָאט רָאּפ א ןענעלעג

 ,םירוסי טָאהעג ,טצפיזעג ,טייצ עצנַאג יד רהיא ןופ ןעטַארטעגּפָא

 .תוחכ עֶלַא טימ תמאב ןעגנאנעגסיוא

 ןוא רעטומ רעד וצ טנַאזעג רע טָאה -- 1 םווחדולעבדרעצ א --

 םעד ןעפור ףראד עמ -- ,ןערערט ןעוועג ןענעז ןעניוא ענייז ףיוא
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 יװ ,ןרעזוצ טשינ רָאג סָאד ןָאק ךיא .רעשדלעפ םעד רעדָא אפור
 ! םייח-ילעב-רעצ א -- רעייפ שילעה ַא ןיא ךַאבענ טגיל יז

 -נעמ-השמ ,ןערָאװעג רעגנירג ןע'לחר זיא גָאט ןעטירד ן'פיוא
 ֿגידנעציז ,ָאד טָא ןוא ,רהיא ןופ ןעטערטענּפָא טינ ךָאד זיא לעד

 -נענעלעג עטוג ַא טַאהעג ?עדנעמ-השמ טָאה ,סנעּפָאקוצ רהיא ייב
 -עיל רענעש ןייז טימ ןעסעומש ןוא ןעגנערברעפ וצ לעסיבַא טייה

 םעד זומ עמ -- טָאהעג קשח עדייב ייז ןעבָאה ןצרעד ,ןע'?חר רעב

 , ץנַאג רהיא וצ טצעזענוצ ךיז טָאה לעדנעמ-השמ .ןענָאז תמא

 ןעוועג ןיא סָאװ ,ּפָאק רענעש רהיא זַא ,טנעהַאנ ױזַא ,טנעהָאנ
 ייב טעמכ ןעוועג זיא ,עלעכיט סייוו א טימ טקעדעגוצ בלַאה רָאנ

 עיולב ערהיא ןעביוהענפיוא טָאה ע'לחר ...דנעה יד ףיוא םהיא
 רע טעוװ רעמָאט ,טראוװעגנ טָאה ןוא ןע'לדנעמ-השמ ףיוא ןעגיוא

 ןעגיוא יד טזָאלענּפָארַא טָאה לעדנעמ-השמ .ןעגָאז סיּפע רהיא
 ,רעטסנעפ םוצ ּפָאק םעד טהערדעגסיוא טָאה יז זַא רָאנ .,ּפָארַא
 קוק ַא םהיא ףיוא טָאה יז זַא ןוא ,טקוקעג רהיא ףיוא רע טָאה
 ןוא .,רעטסנעפ םוצ ּפָאק םעד טהערדעגסיוא רע טָאה ,ןָאהטעג

 פעקיטש שביה ַא ןעגיוא טימ ןעמרָאוװעגרעביא ךיז ייז ןעכבָאה ױזַא

 טָאה הנותח רעד ךָאנ רהָאי ןעצנַאג ם'ניא .,רעטרעוו ןהֶא טייצ
 ןעסעומש וצ טייהנעגעלעג ַא דניצַא טָאהעג קלָאפרָאּפ עגיזָאד סָאד
 ןוא ןעלעטשנייַא טנַאקעג טשינ ךיז ןעבָאה ייז רָאנ ,ךיז ןעשיווצ
 ,סעומש א סיּפע ןעביוהוצנָא זַא יו ,טסואוועג טשינ ןעבָאה
 רע זיב ,ןעטרַאװ וצ טכער טָאהעג טָאה ,לעבייוו סלַא ,ע'לחר

 ,ןַאמרעגנוי רענייפ סָלַא ,לעדנעמ-חשמ ,רע ןוא ,ןעגָאז סיּפע טעוו
 ןעבָאה לייוורעד ןוא -- ןעגָאז סיּפע טעװ יז זיב ,טרַאװעג טָאה
 .ןעגיוא יד טימ ךיז גידנעפרַאווכרוד ,ןעגיוושעג עדייב ייז

 ?לעדנעמ-חשמ ,זיא סָאוו --

 ? "זיא סָאוװ, סָאװ --

 ?וד טסקוק סָאװ --
 ? טקוק רעוו --
 .טסקוק וד --
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 ? קוק ךיא --

 ..3 טקוק ןעד רעוו --

 ןוא ,דנַאװ רעד וצ םינּפ םעד טימ סיוא ךיז טהערד ע'לחר
 טקוק ןוא ןיירַא ןהייצ יד ןיא לעדרעב סָאד טמענ ?עדנעמ"השמ
 ּפָאק םעד סיוא-טחערד יז זיב ,טצפיז ןוא גנַאל-גנַאל ןע'לחר ףיוא
 .טצפיז ןוא רהיא ףיוא טקוק רע יװ ,םהיא טּפַאח ןוא םהיא וצ

 ?לעדנעמ-חשמ ,זיא סָאװ --

 ? "זיא סָאװ סָאװ --

 ?יױזַא וד טסצפיז סָאװ --
 ? טצפיז רעוו --

 .טסצפיז ֹוד --
 ? ץפיז ךיא --

 ,..2 טצפיז ןעד ןעוו --

 לעדנעמ-השמ .ןעניושנַא רעדעיוו דרעוװו קלָאפרַאּפ סָאד ןוא
 -נֶא סיּפע לי ןוא סיוא ךיז טסוה ,רעטנעהענ ךָאנ וצ ךיז טקור
 .ןעדער וצ ןעביוה

 וד סָאװ ,םעד ןעגעקַא סע ןיימ ךיא ,ע'לחר ,וד טפרעה --
 ,..טסנָאז

 ןירַא טפיול הכלמ-יסָאװד ןוא ריט יד ךיז טנעפע םיצולּפ

 | : םרַאיל ַא טימ

 יד זַא ,רעהירפ טסואוועג טשינ בָאה ךיא ?עשז סָאװ --
 רעדָא לָאש ַא ץיגרע ָאד זיא'ס ואוו ןעכערבעצ ןעלעוו סעקידניא

 -ירד ןעטימ ןיא טסולגרַאפ םהיא ךיז טָאה סעקידניא ?רעלעט ַא
 ךיא סָאװ ,טסייו וד ?ע'לחר ,סיּפע וד טסכַאמ סָאװ ...! ןענ

 } (תחרק) "עיניס, יד זיא ריד ייב זַא ,טכַאד רימ ? ןעגָאז ריד לעוו
 -ענ ריד בָאה ךיא ."עיניס, ןימ א ריד ייב זיא'ס זַא ,העז ךיא

 ןיא טינ העטש !לַאש ַא ןהָא ןעסיורד ןיא טינ העטש -- טגָאז
 םעד לאיתוקי וצ טקישענ רעדעיוו בָאה ךיא !?ַאש ַא ןהֶא ןעסיורד

 .ןע'לאיתוקי וצ ןעגנַאגעגכרוד ךיז זיא ןיילַא ילתפנ-קיזייַא .אפור



 טבולע-טולש 19

 ךימ ייב זיא סע ; ןהעגרעביא טעװ סע ?רעגעיווש ,יַאמל --
 .גנַאגרעביא אזַא

 | גנַאגרעביא ןעש ַא .גנַאנרעביא ןייֵא גנידסלַא זיא ריד ייב --
 לעסיבַא ךיז ףרַאד עמ !טסדער וד סָאװ ,דניק ,העג ןיוש העג
 ...ןעצעזוצ

 טצעז ןוא טעב םוצ לעקנעב א וצ זיז טור חנלמייסָאוד ןוא
 ,רעדינַא ךיז

 -השמ םיצולּפ ןָא ךיז טפור -- ?עמַאמ ,סָאװ וד טסייוו --
 ןיירַא טיילק ןיא רעסעב העג וד ? סָאװ וד טסייוו -- ,לעדנעמ
 ,ָאד טָא ןעציז ןיוש לע ךיא ןוא

 ,ןעגיוא סע'לחר טימ טנעגעגעב ךיז ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא
 -השמ ,וד טסָאה ,יואש :ייז ןיא טנעיילעגרעביא טָאה רע ןוא
 ,.."! ןעפָארטעגוצ ,?עדנעמ

 ײסַאװד םהיא טרעפטנע -- !טסדער וד סָאװ ךיא סייוו --
 רָאנ ריד ַאנ -- .טעב םוצ רעטנעהעגנ ךָאנ וצ ךיז טקור ןוא הכלמ
 תונוידּפ עסיורג יד ? ןערָאװעגנָא טרָאד ךיא בָאה סָאװ ! טיילק ןיא
 םיאנוש עניימ עלַא ייז ןיגרַאפ ךיא { טגָאזעג סנייטשמ ,עגיטנייה יד
 רימ וצ ,לעדנעמ-חשמ ,רעסעב וד העג ..,! ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ
 וד .ןעפָאלש לעטעב ס'נעטַאט ן'פיוא וצ ךיז געל ןוא ענלַאּפס ןיא
 { ןעמָאלשעג טינ טכַאנ עצנַאנ ַא ךָאד טזיב

 -נעּפעג סָאד רָאנ ,עכילקילג סָאד ּפִא ךיז טבעל ױזַא טָא ןוא
 ,טונימ רעיירפ ַא ןחָא רָאנ ,ןעטיירג םעלַא ףיוא ,קלָאפרַאּפ עטעט
 ,רעטומ-ןוא-רעטַאט עטוג ןופ עקעּפָא רעגידנעטשעב רעד רעטנוא
 טשינ ןוא ןַאמ רעד טשינ ןוא -- רעגעיווש-ןוא-רהעווש עיירטעג ןופ
 ןענעז יז טשינ ןוא רע טשינ ;קסע ןייֵא ןופרעד ןעכטמ בייוו סָאד
 ךָאנ ןיא ןע'לדנעמ-השמ רָאנ .ןערעדנַא ן'רַאפ סנייא ריכזמ סָאד
 םעד ןיא ןיירַא ךיז טשימ ,רפס א ןיא ןיירַא-טקוק רע :זיא סע יו
 רע עכלעוו טימ ,טיילעגנוי ענייז ךיז טָאה ,ןעטפעשעג ס'רעטָאּפ
 םענייא טימ ;קרַאמ ןיא רעדָא ?חוש ןיא ףעיטש ַא לָאמַא טוחט
 ,זיא סע יװ טבעל ?עדנעמ-השמ ,טרָאוװ
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 טכוורעפ ,טקנירט ןוא טסע יז :;טינרָאג טבעל רעבא ע'לחר

 טשינ טוחט ,טטכַאמעגנייא ט'רענעיווש רעד גָאט א לָאמ גיצנאווצ

 ,םענייק טימ ףיונעצ טשינ ךיז טהעג ,רעפאוו טלאק ןיא דנאהח ןייק

 ובא; ןעמוקפיונעצ טשינ ךיז ןָאק רונש ט'ילתפנ-קיזייא בר תמחמ

 טימ ןעמוקסיונעצ טשינ ךיז טעוװ '"רעווייבא, ןוא ,"ןעמעוו-טימ

 -ויק לעיפ ךיז ט?8ה רעוויבא רעד םורָאװ ,רונש ס'ילתפנ-קיזייַא

 -קיזייַא ןוא ,ןץילתטנ-קיזייא ןופ רענעש ןוא רעכייר ןוא רעשיט
 רעקװעּפעזַָאמ עלא ןופ רעכייר ןוא רעשיטייל ךיז טלאה ילתפנ

 ,געט ןוא רהֲאי ערהיא ע'לחר ךיז טהיצ יֹוזַא ןוא -- םיתכדילעכ

 -עיוו ,ןעפַאלשעג רעדעיוו ,ןעסעגעג רעדעיװ =: שינעגנעפעג ןיא יו
 -נייַא ן'טימ רעגעיווש עבעיל יד רעדעיוו ,עוואק לענירק סָאד רעד

 .רדסכ רהאי ץנַאג א ,רעטייוו ױזַא ןוא ,טטכַאמעג

11 

 .ךעלדעיל טגניז ע'?חר

 ףענעי ןיא ע'קחר רעזנוא ןענופעג ךיז טָאה ענַאל רעד ןיא טָא
 ףיוא רעטכָאט ס'נויצנב-םייח ייב ןהעזעג יז ןעבָאה רימ ןעוו ,טייצ

 ייב ןעסיורד ןיא גידנעהעטש ,סעמראוװ-רעיילש םוצ ,הנותח רעד

 יד טימ קראפ רעקװעּפעזאמס םעד גידנעטכַארטעב ןוא ריט רעד

 -טולעגמוא יד טיס ,ןעגָאװ םעד טםימס ,סעכידעס יד טימ ,ןעטיילק

 .לעטיה ןעסיורג םעד טימ לעצענייש ן'טימ ןוא ןעסכָא עטרעּפ

 ןיא ע'לחר ענעש רעזנוא ןענופעג ךיז טָאה עגַאל רעד ןיא טָא

 -לעז סָאד טרעהרעד לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה יז ןעוו ,טייצ רענעי
 .ינעּממעטס ןעסיוועג ם'נופ ןעלעיּפש ענעט

 םָאד יז טָאה ,יוא -- טאהעג בעיל ע'לחר טָאה ןעלעיּפש ןערעה

 סָאד רהיא ייב ןעוועג ןָא דימת ןופ זיא רמו-לכ !{טָאהעג בעיל

 ,סעיינ א ןעלעיּפש רעדָא ןעגניז ץיגרע טרעהעגנ יז טָאה ;תויח

 רהיא ףיוא ןעגנוזענרעביא ןוא ןעמונענרעביא ףכית סָאד יז טָאה

 גונעג ןערעטלע ערהיא ןעמנַָאה ןופרעד .עמימש רעטַאלג ,רענעש
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 ע !רהוא ףווא טָאק רעשלובסנאמ א, :טגָאזעג ןוא טלעוקעגנָא
 טלָאװ -- טינ ןעוו ,הבקנ ַא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא יז סָאװ ,הכרעמ
 .."טלעוו א טעלַאמסעג יז

 -רעפ ָאי אקוד ןעבָאה ןערעטלע ערהיא זַא ,סיוא טזייוו סע
 אזא סיּפע ,חכ ַא םיּפע רעטכָאט רעייז ןיא טגיל סע ןזַא ,ןענַאטש
 רָאנ ;טנַאלַאט ןָאךעפור ןעטייצ עגיטנייה ןיא רימ סָאװ ,ךַאז ןימ

 זַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה ,טייצ רענעי ןיא ,ןערעטלע סע'?חר ,ייז

 -- סָאד ןעגניזרעביא ןוא ךַאז ַא ןעמענרעביא ןופ רערהיא חכ רעד
 רעד .ּפָאק ןעשליבסנאמ ַא טָאה יז ?ייוװ ,ּפָאק ןיא רהיא ייב טגיק
 עַלַא סלֵא רהעמ ,עלָאר עטסערג יד ,ןעדיא ,זנוא ייב טלעיּפש ּפָאק
 -- !עלעפעק ַא ,ּפָאק ַא .םירבא גיצרעפ-ןוא-טכַא-טרעדנוחדייזוצ
 השעמ יד יוזַא יו רָאנ .קיטנַא רקיע רעד זנוא ייב זיא סָאד טָא
 יירפ ַא יװ ,ןעגנוזעג ע'לחר טָאה רהֶאי ןהעצכעז-ןהעצפופ זיב ,זיא
 ,"תרקבכ, א ,"ךשידקנא ַא ,לעקיטש שי'נזח ַא ץיגרע ואוו : עלעניופ

 טָאה -- ,יײלרעלַא קיטש-רמז-ילכ ,ןוגינ רעשי'דיסח ַא ךיוא ױװַא
 ַא ןעוועג ןיא סָאװ ,לוק גיטכיצ רהיא ףיוא ןעגנוזעגסיוא ע'לחר
 ױזַא ,ןערָאװעג הלכ ַא יז זיא םיוק רָאנ .,ןערעה וצ תושפנ היחמ
 : טגָאזעג עמַאמ יד רהיא טָאה

 ןעמוק טסעוװו .ןעקיילערעט וצ ריד ,רעטכָאט ,גונעג ,עפ --
 םיצולּפ רָאג ךיז טסעוו ןוא טסעק ףיוא רעגעיווש-ןוא-רהעווש םוצ
 | ןעטייל רַאפ םינּפ םענעש ַא -- ןעלבמירב ןעצעזרעדינַא

 טינ ןיא'ס זַא ןענַאטשרעפ טָאה ,ךיז טהעטשרעפ ,ע'?חר
 רָאנ ...ןעגניז וצ טרעהעגפיוא טָאה ןוא טגלאפעג יז טָאה ,שיטייל
 סע ןעד ,טרעהעגפיוא טינ יז טָאה ןעגניז וצ ןערעהפיוא ןיטולחל
 -ענ ַא ןעּפַאחסיױרַא ,ןעליוו רחיא ןהָא ,ןיילַא רהיא ייב ךיז טגעלפ
 טגניז סע זַא ,נירלוש יז זיא סָאװ ןוא ,םינּפַא ,תוליגר ןופ ,גנַאז
 ןַאק ,טפיול רעסַאװ סָאד ןענַאװ ןופ ,טהעז עמ זַא ...? טרָאפ ךיז
 טסייו עמ ,טינ טהעז עמ זַא רעבָא ,ןעלעטשרעפ ךָאנ סָאד ןעמ
 רָאנ טינ ...? ןוהט ןעמ ןָאק סָאװ -- ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ ,טינ
 ֿלָאמ עכילטע רחיא ךיז טָאה הנותח רעד ךָאנ ןיוש וליפא ,זייוו'הלב
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 טָאה ןוא ,זיא יז סָאװ ,ןעסענרעפ רָאנ ךיז טָאה יז זַא ,טכַאמעג

 יו ,רעגייטש ןעטלא ן'פיוא רָאנ טזָאלעצ ,לָאמַא יו ,ןעגנוזעצ ךיז

 ָאד זיא רענעיווש יד זַא ,ןעסעגרעפ רָאנ טָאה ע'לחר .זייוולעדיימ

 : טגניז יז ױזַא יו ,טרָאוװ סעדעי טרעה ןוא בוטש ןיא

 ,טרָאד טָא ,טרָאד טָא ,יוא

 טרָא םענעי ףיוא ,יוא

 !ייווצ -- ייווצ ךעלעבייט ןעהעטש

 ..ךיז ןעשוק ייז ,ךיז ןעסעומש ייז

 ?ייז ןעבָאה הנעט ַא רַאפ סָאװ רָאנ

 ...ךיז ןעסעומש ןוא ךיז ןעשוק ייז

 -סיוא ע'לחר טָאה -- !ךָאנ ריד ַאנ {רימ זיא רענוד ַא ,יוא --
 יד םיצולּפ ןעהעזרעד ,ןָאהטעג ּפַאה ַא ךיז טָאה ןוא ןעגירשעג

 .רעגעיווש

 ףענעיווש יד יז טָאה -- !ךיא סייֹוו ,השקשינ ,השקשינ --

 רעד טימ גידנערָאמש ,עטַאװע'מת טכַאמעג ךיז טָאה ןוא טגיהורעב

 ,וד טסהעז -- .סטכַאמעגנייַא יִאֹלס א ןיא גידנעקוקניירַא ןוא זָאנ

 -נָא טינ ןעלָאז ערעזנוא ןעסערגַא יד זַא ,ארומ בָאה ךיא ,ע'לחר

 : קסּפ ַאזַא טַאהעג ןערהָאידַא-רַאפ ןיוש בָאה ךיא ; ןערעקוצ ןעביוה

 טָא ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ זיא סטכַאמעגנייַא דוּפ רעבלַאה ַא רעכעה

 | ...יױזַא
 ןעגנוזעג טינ יז טלָאװ ןע'לדנעמ-השמ רַאפ ,טדער רעוװ ןוא

 רהעז ןוא שיראנ-הנושמ סיּפע סיא טמוק סע :דלעג ןייק רַאפ

 ןוא ןעגיוא יד ןיא ןַאמ ן'רַאפ ליומ ַא ןענעפע ןעמענ -- ערקירּפ
 טגָאזעגּפָא טינ ךיז טלָאװ ?עדנעמ-השמ זַא ,ןייז ןָאק סע ...ןענניז
 -ענ יז טָאה רע .ףיורעד ןעוועג ןלעב רעסיורג ַא רשפא טלָאװ ןוא
 -רעקוצ זיא לוק רהיא זַא ,טסייוו ןוא ןוהט גניז ַא לָאמ רֶאַּפ ַא טרעה
 ןַא ,ןייֵלַא ךיז דַאפ טַאהעג רע טלָאװ םינּפ א רַאפ סָאװ רָאנ .סיז
 סָאד ןערעה -- םייח רעד ןיא ןעצעזרעדינַא םיצולּפ ךיז לָאז רע
 -נעגנוי ןעשיטייל א רַאפ אדכוע ענעש ַא ? ךעלדעיל ןעגניז בייוו
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 ײימיקמ -- ןערעה יז הרקמ יּפ לע ןעכַאמ ךיז לָאז סע !קישטנַאמ

 "עד ;ןעטלעו רחעז רָאנ ,ןעכַאמ לָאמא ךיז טנעלפ סע ןוא ...יתית
 ןוא ןערעהנַא טוג ךיז ,ןהעטש ןעביילב ?לעדנעמ-חשמ טנעלפ טלָאמ

 טשרע טשרמולכ טמוק רע זַא ,ןעזייוועב וצ ,טסוה א ןעכעג םעדכָאנ

 ..יעדי אלכ ןיירַא בוטש ןיא ןעמוקניײרַא ךיז ןוא ,ןָא

 ענייא ,רהָאי גיכעלייק א ע'לחר טבעלענּפָא ךיז טָאה ױזַא טָא

 ,טצעל ויב ענעבעגעגרעביא ,םייל עיירטעג עטוג ןעשיווצ ,ןיילַא
 ןאק עמ ןוא ,םוג ןעוועג רהיא זיא'ס זא ,ןעגָאז טינ ןָאק עמ ןוא

 טלהיפעג ךיז טָאה יז .טכעלש ןעוועג רחיא זיא'ס זא ,ןעגָאז טינ

 ,עטונ ןעשיווצ ,דנעלע ענעגייא ןעשיווצ ,דמערפ ענעגייא ןעשיווצ

 ,טייברַא ןייֵא רעביא טגרָאזרעמ ױזַא גידנעציז .טזָאלרעפ -- עיירט

 ,יא רעגייטש רהיא יװ ,ע'לחר ךיז טנעלפ ,סטכעהיינסיוא ןייַא

 שינעמזעלקצרַאה ַא ןעמעננָא יז טנעלפ םיצולּפ ןוא ,ןעגניזרעטנוא

 טכארכרעפ טָאה יז ואוו ,טרָאד ,ןיחהַא ןעגיוצעג יז טָאה סע ןוא

 .ןערהָאי-רעדניק ערהיא

 ןעגיולפעג ,ןעגיולפעג

 לעניופ ענעדליג יד

 ;ןע'מי עלַא רעביא

 ,ןעסירעג עשז טזָאל

 ,לעגיופ ענעדליג

 ! ןעמַאמ רעגיצרַאה ,רעבעיל ןיימ

 ןעניולפעג ,ןעגיולפעגנ

 לעניופ ענעדליג יד
 ;ןעכייט עלַא רעביא

 ,ןעסירעג עשז טזָאל

 ,לעגיופ ענעדליג
 ...ןעטַאט ןעגיצרַאה ,ןעבעיל ןיימ

 ןענ'הבננ'רעטנוא טפָא ץנַאג טאהעג בעיל טָאה הכלמ-יסָאװד
 טגניז סָאװ ןעגעוו ךיז ששרעהרעטנוא ןוא רענניפ-ץיּפש יד ףיוא ךיז

 .רונש יר
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 ?םייהַא טסגנעב וד ,ע'לחר ,ריד זיא סָאװ --

 ע'לחר טרעפטנע -- ...ױזַא טאלג !רעגעיווש ,ןיינ ,ךַא --

 .ןערערט יד סיוא-טשיוו ןוא גידנעלכיימש
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 .פעווירב עטוג סָאד ןיוש טָאה ע'?הר

 -רַאוװ-רעיילש , םעד תעשב ןע'לחר טזָאלעגרעביא ןעבָאה רימ
 ץַאלּפ-קרַאמ ןעסיורג ן'פיוא ןעקוק ןוא ריט רעד ייב ןהעטש "סעמ

 ,תובשחמ ערהיא ןיא טפעיטרעפ ,עקװועּפעזַאמ טדָאטש רעד ןופ

 ערהיא תובשחמ יד .טסעומשעג ןעביוא ןעבָאה רימ עכלעוו ןופ

 ןעלהָאו רעזנוא ךרוד ןערָאװעג ןעסירעגרעביא ךינ רעבָא ןענעז
 .ן'וינעּפמעטס -- גנוי

 גיא ןייַא ןעפראװעג טָאה סָאװ ,רוחב רענייפ רעגיזָאד רעד

 ם'נופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז יו ,טקרעמעב טוג טָאה ,ןע'לחר ףיוא

 ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא זיא ןוא טרַאװעגוצ לעסיבַא רע טָאה ,שיט

 ףכית טָאה ןוא ,ריט רעד ייב ןעסיורד ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא

 עקוועּפעזַאמ טדָאטש ןייז ןענעוו סעומש ַא ןע'לחר טימ ןעדנוברעפמ
 טנעקעג טוג טָאה רע עכלעוו ,עריווקס טדָאטש רהיא ןעגעוו ןוא

 ,ןעקנוטעגסיוא ,ךעלקיטנַא ערהיא עלַא טימ ,ךעלקירב עלַא טימ
 -ענ רהיא טימ רע טָאה ץעּפוהעי טדָאטש רעד ןופ ןוא ; טגָאז עמ יו

 .ץעפוהעי ןיא ןעוועג לָאמַא זיא יז זַא ,טרעהעג טָאה רע ;טדער

 .ןהעצ רעביא טרָאװ ןייא טרעפטנעעג םהיא טָאה ע'לחר

 -עג גערפ ַא וינעּפמעטס יז טָאה -- השעמ יד זיא סָאװ --

 טינ לָאמנייק ךייַא טהעז עמ סָאװ ,השעמ יד זיא סָאװ -- ןָאהט

 ןיוש טנעז רהיא .?בוט-םוי טינ ,תבש טינ ,רעיצַאּפש ן'פיוא ןהעג

 טינ ךָאנ ךייַא טהעז עמ ןוא ,רהָאי ַא רעכעה/ ,רהָאי ַא טעמכ ָאד
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 ךיז רהיא טָאה ןעביולקרַאפ ןוא } סָאג רעװװעשטידרַאב רעד ףיוא

 זא ,טסואוועג טינ רָאנ בָאה ךיא ןוא ,טדָאטש קע ןיא ,טייוו ױזַא

 ןעוו ,ןערָאװעג רהָאוװעג ךיא ןיב ןעטכענ טשרע ...עיה טנעז רהיא

 טימ טלָאװעג ןעטכענ ךָאנ בָאה ךיא ..ןהעזרעד ךייֵא בָאה ךיא

 -נוא טשינ ןעד טסייוו רחיא .,,.טינ ןעמ ןָאק ,ןעדער לעסיבַא ךייַא

 עמ ,ןעדער וצ ןָא ןעמ טביוה דלַאב ?ךעלטדעטש עשידיא ערעז

 תכש ,ךימ טגלָאפ ,ךרוד ךיז טהעג ,,,ןירַא רעליימ יד ןיא טמענ

 עצנַאנ יד ןיא טרָאד ...סַאג רעװעשטידרַאב רעד ףיוא גָאטייב

 גאטייב תבש ,םשה ןעמל ?רהיא טרעה ,םשה ןעמל ..,טדָאטש
 | סַאג רעטעשטידרַאב רעד ףיוא

 ןעד ,ןערעפטנע וצ טָאהעג טינ טייצ ןייק םהיא טָאה ע'לחר
 רונש יד זַא ,טקרעמעב טָאה הכלמייסָאװד רעגעיווש עיירטעג רהיא

 טָאה יז זַא ןוא ,ןעכוז יז ןעפָאלעג יז ןיא ,שיט ם'ייב ָאטינ זיא

 ,ץ'ינעּפמעטס טימ ריט רעד ייב ןעסיורד ןיא ןחעטש ןעפָארטעג יז

 ןיא סיּפע סָאװ, : טרעדנואוורעפ עלעסיבַא גולפ ןיא ךיז יז טָאה

 ןיא סָאװ ,וינעפמעטס רָאנ "?םהיא טימ ָאד טָא ןענירד ןעטימ

 ,םינינע עכלעזַא ןיא הירב רעסיורג ַא ןוא קיזמ א ןעוועג ללכב

 : רעטרעוו עגיזָאד יד טימ ן'הכלמייסָאװד וצ ןעמונעג ףכית ךיז טָאה

 ס'ניבר םעד הכמ ,הנותח רעד חכמ ָאד ןעסעומש רימ --
 א ןעועג טלָאמעד ךָאנ ןיא רונש רעייֵא ...עריווקס ןיא הנותח
 יז .,הנותח ס'ניבר םעד ףיוא טלעיּפשענ בָאה ךיא ןעוו ,דניק

 ..הנותח ס'ניבר םעד טינ טקנעדעג

 -- ? ןעקנעדעג סָאד רהיא וצ טמוק יװ ,ךיז טהעטשרַאפ סע --

 ,טוג רעבָא קנעדעג ךיא -- ,טרעפטנעעג הכלמייסָאװד םחיא טָאה
 ןיא טגיטכענעג ןעבָאה ןוא ,ןַאמ ןיימ טימ ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא
 .פעטדעטש ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא טפַאשגנע ןייַא ַאזַא -- ,רלעפ

 פעװ ךיא !טלָאטעד טפאשגנע סָאד רהיא טסייוו סָאוו --
 טרעפטנעעג וינעּפמעטס רהיא טָאה -- ...סרענעש ןעלהעצרעד ךייַא
 הכמ סעומש ןעגנַאל ַא ן'הכלמ-יסָאװד טימ ןעדנוברעפ טָאה ןוא
 -רעפ רחיא טימ ךיז רע טָאה ױזַא ןוא ,םינינע ענעדעישרעפ לעיפ
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 -ניײרַא זיא ןוא טהערדענסיורא לייוורעד ךיז טָאה ע'לחר ןוא ,טדער

 ךָאנ ןעבָאה ריס .חלכ רעד וצ ןיירַא בוטש ןיא קירוצ ןעמוקעג

 -רַאד ריס ;ןעדער טנָאקעג טָאה וינעּפמעטס זַא ,טנָאזעג ןעביוא

 ןעדער וצ ףיוא :ונייה ,םהיא ןופ הלעמ ַא ךָאנ ןעלהעצרעד ןעפ

 עמ ןעוו ,ןהייצ יד ייז ןעדעררעפ ,ןעלּפַאלּפ ,רעבייוו עטלַא טימ

 רע ;גנוצ יד ןעקיּפ טפרַאדעב טינ ךיוא םהיא ןעמ טָאה ,ףרַאדעב

 יד טגָאז -- הפשכמ עטנערעלעג א .טוג הכאלמ יד טנַאקעג טָאה

 ןייז ןיא ןיא וינעּפמעטס .,"ענערָאבעג ַא יו ,רעגרע זיא -- טלעוו
 יו ,רדח ןעטוג ַא ןעגנאגעגכרוד זיא רע ;ףירח א ןעוועג טייברַא

 : .רעטייוו ןהעז ןעלעוו רימ

 ---ןעצרַאה ןיא טכַארטעג ע'לחר ךיז טָאה -- { לעסיכַא חזעה א?

 רעד ףיוא גָאטייב תבש ןייז ,םשה ןעמל ,לָאז ךיא ןזַא ,רימ ןענָאז

 ַא ?טינ רע ?יװ שרעדנַא ?םשה ןעמל !סָאנ רעוועשטידראב

 ...!רמו-ילכ ַא רָאנ ןָאק סָאד {?עסיבַא הנשה

 ןופ קירוצ ןעמוקעג ע'לחר זיא תובשחמ עזייב עכלעזַא טימ
 זַא ,שרוק-תבש רעבעיל רעד ןעמוקענ זיא סע ןזַא ןוא ,הנותח רעד

 ךיז ןעבָאה לעדנעמ-השמ ךיוא ןוא רענעיווש יד ןוא רחעווש רעד

 ,ףַאלש ןעסיז ם'נופ תבשדננוע לעסיבַא ןעביולק ןוא ןעהור טגעלעג

 -- ,ןערהָאי המכו המכ ןופ טלעוו ַא רָאג ןעטלַאה ןעדיא ןעכלעוו ןופ

 ענייא טצעזעג ,זיא רענייטש רהיא יוװ ,ע'?חר ךיז טָאה טלָאמעד

 -וצ ,סױרַא סָאנ רעד ףיוא טקוקעג טָאה ןוא רעטסנעפ ם'ייב ןיילַא
 ,סַאג רעד ףיוא ,טרָאד .זָאנ רעד רעטנוא עלעדעיל ַא ךיז גידנעמורב
 טימ ,ךעלדיימס ענעגָאװצענסױא ,תבש עלַא יוװ ,ןהעזרעד יז טָאה

 ,עלעג ,עטיור טימ ,ּפעצ יד ןיא ךעלעגנייטס עיולב טימ ןוא עטיור

 -נַאלג עיינ טימ ןוא ךעלעקשטנעה טימ ןוא ךעלדיילק ענדָאמ ,ענירג

 -ַאּפש ן'םיוא, ,ןיהַא ייז ןעהענ סָאד ,סעקּפירקס ףיוא ךיש עגידנעצ

 ןעזייוו ייז ןעלעוו טרָאד .סָאג רעװעשטידרַאב רעד ףיוא ,"רעוצ

 ערעייז טימ ,ךעלעננייטס עיולב ,עטיור ערעייז ,ערעדנַא יד ענייא
 ןופ קוק ַא ןעּפַאח ייז ןעלעוו טרָאד .ךעלדיילק ענירג ,עלעג ,עטיוד
 ףיוא ,זנוא ייב זיא גחנמ רעד יוװ ,גידנעהעגייברעפ ,סנעטייוו רעד
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 -ַאק ענעטרָאק יד טימ ךעל'מירוחב ענעש יד ףיוא ,ךעל'מירוחכ יד
 -שַאד עגידנעצנַאלג יד טימ ןוא ךעלזיוה עגנַאל יד טימ ,ךעלעקטָאּפ

 ןעלעוו טרָאד .ךעלזוטרַאק עגיד'תבש יד ןופ (ךעלקַאריזַאק) סעק

 -עוו ךעלקעב יד ןוא ,ןעגיוא יד ןעזָאלּפָארַא תועינצ סיורנ טימ ייז

 טימ ..,ךעלצרעה יד ןוא ,הּפרח רַאפ ךילטיור ןערעוו ייז ייב ןעל

 | טבעלעג-יח ןייז טעוו טרָאד ,טרָאװ םענייא

 -יװ טינ סָאד יז לָאז סָאװ רַאפ .טוג ץנַאגנ סָאד טסייוו ע'לחר

 ןוא עטיור טימ לעדיימ ַא ןעוועג לָאמַא ךיוא ךָאד זיא יז ?ןעס

 טימ טרעיצַאּפשעג ךיוא טָאה ןוא ,ּפעצ יד ןיא ךעלעננייטס עיולב

 ?טציא רעבָא ,סַאג רעד ףיוא גאטייב תבש ךעלדיימ ךס ַא

 .קַאמשענ ןעּפָארח ןוא ןעפָאלש עלַא .םורַא ךיז טקוק ע'לחר

 ןעשיווצ יו ,עטדיוט ןעשיווצ יװ ,ָאד טציז ןיילַא יז רָאנ !עֶלַא
 -רעפ ןוא דנעה יד ףיוא ּפָאק רהיא ןָא טרַאּפש יז .םיתמ ע'תמא

 טָאה יז סָאװ ,עלעדעיל טלַא ןייַא ךיז טנַאמרעד ןוא ךיז טכַארט

 ; זייוולעדיימ ,לָאמא ןעגנוזעג

 ,ןיילַא ענייא

 ןייטש ַא יוװ ,דנעלע

 ,ןעדער וצ םענייק וצ בָאה ךיא

 ,ןיילַא ךיז וצ רָאנ

 ןייטש א יו ,דנעלע

 ...ןעדער וצ םענייק וצ בָאה ךיא

 ...} תבש טוג --

 ..ןהעזרעד טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה ע'לחר
 .ן'וינעּפמעטס

 .ךיא נָאז !תבש טוג ַא --

 -עג ע'לחר טָאה -- "?רעהַא רע טמוק יו } ? טָאד זיא סָאוװו,

 .רעטסנעפ ם'נופ ןעמערטּפָא ןוא ןעגערפ טלָאװ

 ןא טרעפטנעענ םהחיא יז טָאה -- !רהֶאי טוג ,תבש טוג --

 .קיווצ א יו ,טיור ןערָאװעג זיא
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 -ענסיורא טשינ טנעז ןוא טנלָאפעג טינ ךימ טָאה רהחיא ---
 -מוא ךייַא ףיוא בָאה ךיא ? סַאג רעוװעשטידרַאב רעד ףיוא ןעגנַאג
 ...1 טנעייל טַאנ ..,ןיב ךיא ...בָאה ךיא ..,טקוקעגסױרַא טסיז

 -נעלעגפיונעצ ַא ןע'לחר ןעבעגעגרעביא טָאה וינעּפמעטס ןוא
 ערהיא ןופ ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ךיג זיא ןוא רעיּפַאּפ ןעגיוב ןעט
 .ןעגיוא

 ןיא רעיּפַאּפ ןעגיוב םעד ןעטלַאהעג גנַא ,גנַאל טָאה ע'לחר
 -רעפ טינ ןוא ,טימרעד ןוחט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ ,דנעה ערהיא
 יד זַא ...'? סָאד ןעמ טסע סָאװ טימ, ,טיידעב סָאד סָאװ ,ןענַאטש
 -יורנ ַא ןעמונעצ יז טָאה ,ןעגנַאגעגרעביא זיא גנושַאררעביא עטשרע
 ףיוא ,תויתוא עסיורג ןהעזרעד טָאה ןוא רעיּפַאּפךעטָאנ ןעגיוב ןעס
 .ןעזיירג ךס ַא טימ ,ןעבירשעג שידיא טישּפ

 ןייד בָאה היא ןעוו לימוה ןיפ ליגנייא ריטשביל ןיימ,
 ןָא קיטחעל ןירָאװעג רעמ זיא ןיהוזרעד דלַאטש קיטחעל?
 ץראה ןיימ טיט ראייפ קיטחעל ַא ןיא ןינייע הדייב עניימ,

 -ייד תֶאוו עמַאשענ ןיימ ריד יצ טוועשביל תיירג ןיפ ןינערּפ,
 ךלַאטש קיטחעל ןייש ןייד דימ חעמ ןיבָאה ןיגייע ?ימוה ענ,
 ןיפ ןיבייל ןיימ רסיב ָאש ריטשרוא רעד ןיפ ןעגיוצוג חעז יצא
 ןיא ןעפַאלש טינ יט ןיא ילייז ןיימ ץרַאה ןיימ ןיפ ןיבייל ןיימ,
 ןיא ריטסניפ ןיז יקיטחעל יד חָאד ריד ןָא ןיהייז ךיד םיִלָאחת
 ברַאטשח ןיא ןיבייל סיז ןיימ יו ביל חעד בָא ןיגייע עניימ?
 ןיגייע יניימ רַאפ ןיהייז דימָאט חעד םירעווייע יִלַא דימ,
 העד ןעד ןיבייל דימָאט ריד דימ ןיא ןיביל דימָאט חעד ןיא;
 ןיא טיירט ינייד חָאנ תיוא טייג תֶאוו רידנעביל רעמיא ףיוא,
 ןיגייע ינייש ינייד ןישיק ןיטייוו ןיפ חעד טיט

 ,"ןינעּפמעטס
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 עא19

 ."ןל מ-ןבפ םוצ קירוצ 'החהכ?למיתב. רעד ןופ

 םוצ ןערהעקמוא ךיז ןוא "הכלמ-תב, יד ןעזָאלרעביא ריִמָאל

 -טעטס חכמ ןעסעומש ןוא ןע'לחר ןעגיוברעפ ןעלעוו רימ ."ךלמ-ןב;

 .ן וינעּפ

 ןעביוא זיא סָאװ ,ן'וינעּפמעטס ןופ לעווירב עגיזָאד טָאד ,תמא

 ןעמ ןָאק סָאװ רָאנ ,גיצנוק ױזַא טשינ זיא .,תואב תוא טריּפָאקעג

 -ני רענעש א ,דלעה א ןעוועג יאדוא זיא וינעּפמעטס ? ןעפלעה

 טינ רע זיא רעביירש ןייק רָאנ ,רעטוג ַא קינ'ומש-חמי ַא ,שטַאג

 ֿפערעב ,םולשה וילע ,רעטָאה ןייז !םיּפע טכַאמ טהעג ,ןעוועג

 ןעלעיּפש וצ קשח טָאה וינעּפמעטס יוװ ,ןהעזרעד טָאה רע זַא ,סָאב

 שטָאה ,םהיא טָארב שטָאח ,טרָאװ ןייק טינ רע ?יוװ ןענרעל ןוא

 טָאה ןוא הכאלמ רעד וצ ןעמונעג ךיג םהיא רע טָאה ,םהיא ןערב

 ןעבילבעג זיא רע זיב ,םילכ עֶלַא ףיוא טבורּפענסיוא רעהירפ םהיא
 ץוח טַאהעג טָאה סָאװ ,סַאב לערעב ןוא ,לעדעיפ רעד טימ ןהעטש

 זַא ,שוריפב טנָאזעג טָאה ,ןעטנַאקיזומ רעדניק ךָאנ ן'וינעּפמעטס

 ,ןעדייז ם'נופ רעדָא ןייֵא ךיז טניפעג ,ן'וינעּפמעטט ןיא ,םהיא ןיא

 ןץטימ טנעקעג ךילנעזרעּפ ךיז טָאה סָאװ) טיימָארט עק'לאומש בר
 טָאה רהָאי ףלעווצ וצ זַא ,ױזַא ,(י ני נ א נ ַא פ רעלדעיפ ןעסיורג

 ןעלעיּפשּפָא יקַאט ןוא הלכ א "ןעצעזעב, טנַאקעג וינעּפמעטס ןיוש

 םףבעיל רעסעב סָאב ?ערעב םהיא טָאה רַאפרעד .הנותח עצנַאג ַא

 ,ןעסירענּפָא םהיא ייב ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,רעדניק עלַא ןופ טאהעג

 פערעב שטָאח ןוא .סיפרָאב ןוא טעקַאנ טושּפ רעדָא ,ןעסילשעגּפָא

 -טעטס ןעּפעלש טגעלפ ןוא רידנַאמָאק רעגנערטש ַא ןעוועג זיא סָאב

 ,ןע'תיממ ,ןעגָאלש ,ןענע'גרה ױזַא רעדָא ,רעהיוא ן'רַאפ ן'וינעּפ

 רעד םהיא ייב ןעוועג וינעּפמעטס ןיא ךָאד ,רענייב יד ןעכערב

 לערעב ,רעטלע רעד ףיוא קעטנָאיַאמ רעצנַאנ א ,גנורעיצ ַא ,קיטנַא

 טימ טגָאזעג טָאה ןוא ן'וינעּפמעטס ףיוא ןעזיוועגנָא ןעמעלַא טָאה
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 רעד טָא ,םירזממ ,רהיא טחעו, :ןושל-רמזדילכ ףיוא בלאה ,תולדג

 ךיא ,חשקשינ .רעטלע רעד ףיוא עּפַאּפ ןעבעגנ רימ טעוװ לעקויטיּפ
 ."ןעזָאלרַאפ םהיא ףיוא ךיז געמ

 ףיוא ןעוועג טרעשעב טינ רעֶבָא זיא סַָאב לערעב ןעטלַא םעד

 טָאה וינעּפמעטס .ןחוז ןעטבעילעג ןייז ךיז ייב ןהעז וצ רעטלע רעד

 עלעטייב ןיא לערעיירד א טימ ,טזָאלעגקעװַא רחָאי ןהעצפופ וצ ךיז

 ,קעלעדָאּפ ן'רעטנוא לעדעיפ רענעכָארבעצ ,רעטלַא ןייַא טימ ןוא

 ואו טרעגלַאװעגסױא ךיז טָאה רע ,טלעוװ רעד ףיוא ןערעדנַאוו

 -רעפ לעיפ ןעשיווצ ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש ךפ ַא ןיא ,טליוו רחוא

 טָאה רהֶאֹי בלַאה א יו רהעמ .רמז-ילכ סעינַאּפמָאק ענעדעיש

 טָאה סע .טרָא ןייא ףיוא ןעטלַאה טנאקעג טינ וינעּפמעטס דיז

 ןייק עקװעּפעזַאמ ןופ :רעטייוו ןוא רעטייוו ;עגיוצעג ץלַא םהיא

 ,עטלַאב ןייק ץערָאק ןופ ,ץערָאק ןייק עקוועּפעטס ןופ ,עקוועּפעטס

 -ידרַאב ןייק ןעטרָאד ןופ ןוא ןיטנַאטסנַאק-טלא ןייק עטלאב ןופ

 סעדַא ןופ ןוא .סעדַא זיב ,רעטייוו ןוא רעטייוו יױזַא ןוא ,וועשט

 רעביא ןערעדנאוו רעדעיוו -- קירוצ טזָאלעגקעװַא ךיז רע טָאה

 -ָאנ ַא ןעבָאה ,ןערעה ןעזָאל ךיז ןָאק עמ ואוו ,ךעלטדעטש עניילק

 ןעדעי ןיא :ןעוועג ױזַא יקַאט זיא סע ןוא .ןייז םש הנוק ךיז ,ןעמי

 טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה ,ןעמוקעג זיא וינעּפמעטס ןיהואוו ,טרא

 ףיוא םורַא טרהָאפ םע זַא ,טרעהעג ןעבָאה ןעדיא .רעהירפ םהיא ןופ

 טזָאל ןעלעיּפש ןייז טימ סָאװ ,ינעּפמעטס רעפיוועג א טלעוו רעד

 ,שער םעד ןהעטשרעפ וצ גנירג זיא רעבירעד ,טלעוו יד סיוא ְךיִז

 זיא ןינעּפמעטס ןיהואוו ,טדָאטש רעדעי ןיא ןערָאװעג זיא סע סָאוו

 ,רהיא טהעטשרעפ ,וינעּפמעטס ןעד .עילעּפַאק ןייז טםימ ןעמוקעג

 ןוא ,עינַאּפמָאק ענעגייא ןייַא טַאהעג ןיוש רהָאֹי ןהעצכַא וצ טָאה

 עכייר ,עסיוועג ףיוא רָאנ טלעיּפשעג טָאה ןוא ןערהָאפעגמורַא זיא

 טגעלענקעװא וינעּפמעטס טָאה טייצ רעד טימ ױזַא ןוא ,תונותח

 ר ע פ ַא ט א נ ַא קא יד ,לשמל ,יוװ ,סעינַאּפמָאק ערעדנַא עלַא
 -י מ סם, יד ,ט'מש"עג נונעג ךיוא ןעבָאה סָאװ ,"ר מ ז - י ? כ

 ןא 'רעדארנאראש . יד ,'רעציניוװ, יד ,"רעל
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 ןערעה טזָאלעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,סעינַאּפמָאק עטמהירעב לעיפ ךָאנ
 .טלעוו רעד ףיוא

 וינעּפמעטס ךיז טָאה דניירפ עטונ ןייק זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 ןעטסעב םעד ןעסירעגסיױרַא טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ,טפיוקעג טינ

 גונעג ןעוועשניֹוונא טגעלפ עמ ןוא ,ליומ ס'רמז-ילכ יד ןופ ןעסיב

 ןעמ טָאה ןעניוא יד ןיא רָאנ .ּפָאק ןייז ףיוא קעלש טימ תורצ

 נונעג טָאהעג ךיוא ןעמ טָאה ןעצרַאה ןיא ןוא ,טע'פנח'עג םהיא

 ייב ,גינעווניא טסואוועג טָאה רמז-ילכ רעדעי .םהיא רַאפ יײשּפָא

 ןיא עלעדעיפ סָאד וינעּפמעטס טמענ םיוק זַא ,ןעצרַאה ןיא ךיז

 .ןעמָאלש ןעגעל ךיז רמו-ילכ עלַא ןיוש ןעגעמ ױזַא ,ןיירַא דנַאה

 ןֶא דימת ןופ ןעבָאה ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,רמזדילכ הרבה יד

 עכילרעדנואוו ,תוישעמדירוּפס רהיא טניפעג ייז ייב .תואמזוג בעיל

 ןעבָאה ן'וינעּפמעטס ףיוא ,רועיש ַא ןהָא סעדנעגעל ,ןעגנולהעצרע

 ןייז ףיוא ןוא ,תואמזוג עכילקערש טרָא ןעדעי ןיא טלהעצרעד ייז

 .ןיילַא ץינינַאגַאּפ ןופ טטכַאװ סע זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה עלעדעיפ

 ןייז טימ ןעמוקנָא ףרַאד ינעּפמעטס זַא ,טרעהרעד טָאה עמ זַא

 גונעג ,ךילנהעווענ ,רמז-ילכ-טרָאטש יד םהיא ןעבָאה ,"עילעּפַאק,

 -עג טושּפ ןעבָאה רעבייוו ערעייז טסעומש רעוו ןוא ,ןעטלָאשעגנָא

 .ןערעוו טיחעב רָאג לָאז עמ ,תוללק טימ טנעגער

 טגרָאב עמ ,טרשווק עמ ,טרַאד עמ ,רהָאי גיכעלייק ץנַאג ַא --

 שרוח:שאר ?ןיא סָאװ .טיוה יד ךיז ןופ טסע עמ ,ט'נוכשמ עמ

 א ,חור ַא טמוק ףוס םוצ .,דינגנ ם'ייב הנותח א ןייז טעוװו לולא

 -טסייר ןוא ,וינעּפכעטס א ,רהָאי עצרַאוװש ידְלַא ןופ ?זמ-םילש

 ...{ ןערעוו רָאנ רע לָאז טּפַאחרַאפ ,ןהייצ יד ןופ ןעסיב םעד סױרַא

 טפיוקעג טינ וינעּפמעטס ךיז טָאה םיאנוש ע'תמא ןייק רָאנ

 טלעיּפשענּפָא - רָאנ זיב לערעדורב טוג ַא ןעוועג זיא רע .ץיגרע ןיא

 תרבח רעד טימ טעינַאּפמַאקעגפינעצ ךיז רע םטָאה ,הנותח יד

 רעטיירב רעד טימ סעמערַאװ א ןעכַאמ טזָאלעג ןוא רמזדילכ-טדָאטש

 ןעש ךיז ,טבעלעגרעטנוא ןייפ ,סּפַאנש ןייק טגראקעג טשינ ,דנַאה

 גראונילק םעד טלייטעצ ןערהָאפקעװַא !'ראפ ןוא ,טלהאצעצ
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 -השעמ טלעטשעגסיוא ךיז טָאה רע ,טרָאו םענייא טימ .תונתמ

 .שיטייל רָאג ,שנעמ

 טדערעג םעדכָאנ סעק'רמז-ילכ יד ןעבָאה -- ?רהיא טרעה --

 טינ ןעמ ראט המשנ עשידיא ַא ?רהיא טרעה -- .,ךיז ןעשיווצ

 .ןעצאש

 יד ןיא ןח ןענופעג וינעּפמעטס טָאה עלַא ייב יו רהעמ רָאנ
 -ךיימ יד ,רעטכעט ס'רמז-ילכ יד ןופ ןעגיוא עיולב רעדָא עצרַאוװש

 רע ןעו ןוא ,ט'נכדש'עג םודעמוא ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,ךעל

 רהיא ןיא ןזיא רע זַא ,רעטכָאט ס'רמז-ילכ םעד ןעדָאװשענ טָאה

 תעשב : ןעביולג טגעמעג םהיא רחיא טָאה ,טצעל זיב טבעילעגנייַא

 -טניימ םוצ) טבעילעגנייא רהיא ןיא ןעוועג תמאב רע זיא השעמ

 -מעטס זיא םיוק רָאנ ,(רעטכעט ענעש רמז-ילכ יד ייב ןענעז ,ןעט

 עבעיל ןייו זיא יױזַא ,עקטַאגָאר רעד רעביא ןערהָאפעגרעבירַא וינעט

 ןעמוקעג ןוא .ךיור ן'טימ ןוא דניוו ן'טימ ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ

 -עגנייא דלַאב רעדעיוו ךיז רע טָאה ,טדָאטש רעטייווצ רעד ןיא

 ,ןערָאװשעג רעדעיו ;רעטכָאט ס'רמז-ילכ ןעגיטרָאד ַא ןיא טבעיל

 טקנעשעג ,ךיז טקע רע זַא ,יז טבעיל רע זַא ,דרע יד טּפַאחעג

 -ייא יד רעדעיוו ןוא -- ןערהָאפעגקעװַא ,ךיז טנעגעזעגּפָא ,תונתמ

 ...השעמ ענעג

 טזָאלעגסיױא ךיז ןעבָאה סעבעיל עכלעזַא זַא ,ןענָאז טינ ןָאק עמ

 רעד רַאפ ,רחיא רַאפ ,ךילנהעווענ -- ,ףוס ןעטסיוו ַא ןהֶא דימת

 ךיג ןעבָאה עטכבעילעג ענייז ןופ ?לעיפ זַא ,תמא זיא סָאד .,..הלּכ

 -ע! הנותח ןעבָאה ןוא ןייבענ ןייז טימ ן'וינעּפמעטס ןיא ןעסעגרעפ

 עטראּפשעגנייא רהעז ,עכילטע רָאנ .רמז-ילכ ערעדנַא רַאפ טָאה

 -חמסי ןעניזָאד םעד ןיא טביױלנעגנייַא ױזַא ךיז ןעבָאה ,ךעלדיימ

 -רָאמ טינ ,ןעגרָאמ זיא -- טנייח טינ ,ןעמוק טעװ רע זא ,קינ'ומש

 ןענעקירט וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז זיב ,ןעגרָאמרעביא זיא -- ןעג

 טָאה ינעּפמעטס ןעוו ,טייצ רעד ןיא .טכיל א יו ,ןחענסיוא ןוא

 ס'רמו-ילכ ַא טיש טשוקעג ךיז ,?עזייה רעטסניפ ַא ןיא ,דוסב ץינרע

 ןופ ענייא טשינ ןענעלעג זיא טונימ רענעגייא רעד ןיא ,רעטכָאט
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 ,לזמ רעטסניפ רעייז גידנענייוועב ,ּפָארַא םינּפ ץ'טימ תולכ ענייז

 טוהט ןוא טזָאלרעּפ ,ןעסעגרעפ ייז טָאה רעטבעילעג; רעייז סָאװ

 ... ןענאמרעד טינ רָאנ ייז

 טעמכ טזָאלעג ןינעּפמעטס טָאה תולכ עכילקילגמוא עכלעזַא טָא

 -טָאק ןייז טימ ןערהָאפעגכרוד זיא רע ואוו ,טדָאטש רעדעי ןיא

 ךיז טכַאמ סע ;החלצה יד טליג גידנעטש טינ רָאנ .עינַאּפ

 ןעגניז וצ טלָאמעד ןעמ טָאה ,קַאלש א ףיוא ןָא טפערט עמ -- לָאמַא

 סָאװ ,קילגמוא ןייַא ןעפָארטעג טָאה ן'וינעּפמעטס ,ןעגָאז וצ ןוא

 טזומעג טָאה רע :טכירעג טינ סעכלעזַא ףיוא רָאג ךיו טָאה רע

 טלָאװעג טינ קרַאטש םהיא ךיז טָאה סע שטָאח ,ןעבָאה הנותח

 !ןעבָאה הנותח

 בג:

 רֶאג ךיז טרעאיילשרעפ וינעּפמעטס

 .טכירע גמ וא

 ןייק עילעּפַאק ןייז טימ ןעמוקעג וינעּפמעטס ןיא םויה יהיו

 ,לָאמ 8 טימ תונותח יירד טלעיּפשענּפָא טָאה ןוא עקוװעּפעזַאמ
 וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז סָאװ ,רמז-ילכ-טדָאטש יד טימ תופתושב

 םאב זַא ,ןערָאװשרעפ םהיא ןעבָאה ןוא תונעט-חקזח טימ םהיא

 רהעז סע ןעטלָאװ ייז ןוא .,רענייב יד ןעכערב הרבח םהיא טעוו ,זאל

 ַא ללכב טָאװעג טָאה סָאװ ,וינעּפמעטס ןעוו ,ןעוועג םייקמ ןעש

 .תופתוש ףיוא ןערעוו חצורמ ןעווענ טינ לָאז ,ץרַאה טוג

 ַא טרעיודעג טָאה רערעדנַא רעד זיב חנותח ןייא ןופ יוװ יױזַא

 ,ןוהט וצ סָאװ טָאהעג טינ לייוורעד טָאה וינעּפמעטס ןוא ,גָאט רַאּמ

 ס'רעלדעיפ םעד עק'היעשי טימ טנעקעב ?ייוורעד ךיז רע טָאה

 ,גיצנאוצ ןוא ייווצ רהָאי ַא ןופ לעדייס ןייפ א ,רעטכַאט

 -נײַא טכער רחיא ןיא ךיז טָאה רע ןוא ,סבָארג א ןוא סצרַאװש ַא

 -עג ,טשוקעג :ןעוועג םהיא ייב זיא רעגייטש רעד יו ,טבעילעג

 -תשעמ ראג ,וינעצומדוינעצוק ,תונתמ טפיוקעג ,טעבוילעג ,טולאה
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 םהיא טָאה ,ןערחָאפקעװַא ןופ טייצ יד ןעמוקענ זיא סע זַא ןוא ,ןתח

 ,טגָאועג (ןעפורעג יז ןעמ טָאה ?עדיירפ) ?עדיימ עצרַאװש סָאד
 רעד יוװ ,םיאנת ןעביירש ןוא תויחש ןייק ןעכַאמ טינ לָאז רע זַא
 -עג טנהָאוװעג טשינ ךָאנ וצרעד זיא סָאװ ,וינעּפמעטס .זיא גהנמ
 גנוצ רעד טימ טהערדעג ,טלעקנייווקעג ?עסיבַא ךיז טָאה ,ןערָאװ

 "ונובר ןייק ןעפלאהעג טשינ םהיא טָאה סע רָאנ ,רעהַא -- ןיחַא

 םהיא טָאה ןוא קַאזָאק ַא ?עריימ ַא ןעוועג זיא ?עדיירפ .םלוע-לש
 טָאה רע זא .,יוזַא ,טינ השעמ ןייק רָאג ןיירַא דנעה יד ןיא ןעמונעג
 סָאד ןעוועג זיא סע ןוא ,רהיא ןופ ןעהערדסיוא טנָאקעג טינ ךיז

 דובכל ןעבָאה רמז-לכ הרבח .העש רעגיד'לזמ/ ַא ןיא לָאמ-סנק
 רעלדעיפ ם'ייב ןוא ,קַאנק ןעשביה ַא טכאמעג ןתח ןעטמהירעג םעד

 רעבעיל רעד זיב ,רדסכ גָאט יירד החמשו ןושש ןעוועג זיא בוטש ןיא

 נא רעד ןיא ןערהָאפעגקעװַא ךיז ןענעז טסעג עבעיל עלַא טימ ןתח

 .רעטייוו ױזַא ןוא ,רעטירד רעד ןיא ,טדָאטש רערעד

 -נאג רעד ןיא ןעסעגרעפ דלַאב וינעּפמעטס טָאה ,ךילנהעוועג
 עלַא טימ ,לעריימ ןעצראווש םעד טימ ,םיאנת יד טימ הנותח רעצ
 -עג ,טסייה סָאד ,סנייז ןָאהטעג ךיז טָאה ןוא ,רעדנַא ןייֵא טימ

 -עג טנהָאוװעג זיא רע יװ ,טדעטש עֶלַא ןיא סעכעיל ענייז טרהיפ
 טימ טדָאטש וצ טדָאטש ןופ ןערהָאפעג ךיז רע זיא ױזַא ןוא .ןעוו
 ןעטוג ַא טבעלעג ךיז טָאה ןוא ,ןעלעיּפש תונותח -- עילעּפַאק ןייז
 רעד ףיוא ךאו עגיבייא ןייק ָאטינ זיא סע ...םיצולּפ רָאנ .גָאט
 -עג ךיוא זיא ן'ינעּפכעטס ףיוא ,טייצ ַא זיב ןיא ץלַא !טלעוו
 ַא ןוא ןעפַארטעג םהיא טָאה קַאלש רעזייב ַא .טייצ יד ןעמוק
 !ןעמונעו ןערהָאי עננוי ענייז ףיוא ךיז טָאה תחלושמ ַא .הרצ
 : קילנמוא ןייֵא טרעה

 ,פעטדעטש ןיילק ַא ןיא הנותח ַא לָאמנייא ױזַא טלעיּפשעג
 עבעיל א ןעטימ ןיא עמאס ןעטלַאהעג ןוא ,עיסָארָאלַאמ ןיא ץיגרע
 ןוא ,(?עדיימ ןעש ץנאג ַא) רעטכָאט ס'רעטיילפ םעד עקשרעה טימ
 -- ,ןעמענ סיווענ יז טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ רהיא טָאה וינעּפמעטס
 ווא םינּפ ןענירעפעלש ן'טימ רעלקייּפ ישטכעמ ןעמוקעגניירַא זיא
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 ןָאהטעג עקרומ ַא ןוא ן'ינעּפמעטס ףיוא ןָאהטעג קנואוו א טָאה

 : ןושל-רמז-ילכ ףיוא זָאנ רעד רעטנוא

 ַא ךייא ףיוא טרַאװ זיוה ןיא טרָאד ,וינעּפמעטס ,טהעג --

 ,לעטכעש

 ?לעדיימ ַא רעסָאװ ??עדיימ א --

 .ןעניוא ענירג טימ לעדיימ ץרַאװש ַא --

 טָאה ןוא ןײירַא זיוה ןיא טזָאלעג ךיז טָאה וינעּפמעטס ןוא

 -בָאט ס'רעלדעיפ םעד עק'היעשי ,לעדיימ עצראווש סָאד ןהעזרעד
 !לעדיירפ הלכ ןייז ,רעט

 טשינ ךימ טסָאה ?וינעּפמעטס ,ןָא ךימ וד טסקוק סאו --

 ןוא ןעניוא יד טימ טלעטניּפ רע יו ,רָאנ העז ?ָאיֵא ? טנעקרעד

 ןייד ,?עדיירפ ,ךיא ,וינעּפמעטס ,ךיא ןיב סָאד !וצ ךיז טקוק

 .רעטכָאט ס'רעלדעיפ םעד עק'היעשי ,לעדיירפ הלכ

 ! סייוו ךיא ?טינ סייוו ךיא 7? ןעד סָאװ ,סייוו ךיא ?ַאה --

 ?ןענאוו ןופ ?רעהַא וד טסמוק יו רָאנ !סייוו ךיא

 יד טימ ,וינעפמעטס ,סיפ יד טיפס ?רעהַא ךיא םוק יו --

 ןופ .טסיטיילפ םעד עקשרעה וצ ,רעהַא טגערפרעד םיוק .סיפ

 | .ןֶא ךיא םוק םייח רעד ןופ ?וד טסגערפ ,ןענַאװ

 ? םייה רעד ןופ וד טזיב ןעוו ?ךיז טרעה סָאװ ,ונ --

 ןעוו ,סעיינ ןייק ָאטינ ? ינעּפמעטס ,ןערעה ךיז לָאז סָאװ --

 יא ,םינּפַא ,ךיא ןיב םייח רעד ןופ ?םייה רעד ןופ ךיא ןיב

 ואוו ןעוועגסיוא ןענעז רימ .ןעבעיז רעדָא סכעז ךָאוו ַא יװ ,סיורג

 -עג :זנוא ןעמ טגָאז ,ןעדהָאפ וצ ןעמוק רימ ןיהואוו .טסליוװ וד

 ןעפַארטעג תורצ טימ םיוק ,םיוק ,רעטייוו ןעדהָאפעגקעװַא ןוא ןעוו

 ?וינעּפמעטס ,סיפע וד טסכַאס סָאװ ,ונ .,.געוו ןע'תמא ן'פיוא

 -וירפ ,םוק ?ןעכַאמ ךיא לָאז סָאװ !{טינרָאג ?ךיא ?ַאה --

 -רעד ,טגָאזעג רהיא וצ רע טָאה -- ?ָאד רימ ןעהעטש סָאװ ,לעד

 ןוא ייז םורַא ןעביולק ןָא ךיז ןעביוה רמז-ילכ הרבח זַא ,ןעהעז

 םעצ עצראוש עסיורג יד טימ לעדיימ עצרַאװש סָאד ןעטכארטעב

 .ןעגיוא ענירג יד טימ ןוא
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 לעדיירפ םהיא טָאה -- ,ןהעג רימָאל ,ןעגעווטעניימ ןופ --

 .טרעפטנעעג

 ן'טימ קָאררעביױא םעד ךיז ףיוא טּפַאחעג טָאה וינעּפמעטס ןוא

 טימ רעיצַאּפש ַא טבַאמעג ךיז טָאה ןוא דנַאה רעד ןיא עלעקעטש

 טָאה וינעפמעטמס .טדָאטש רעד רעביא רעצרַאװש רעד לעדיירפ

 טָאה ןוא ,סעומש רעייז טינ טרעה רענייק יצ ,טקוקעגמורַא ךיז

 : טײקרַאטש רהעמ טימ ןיוש רהיא וצ טדנעוועג ךיז

 ? סָאד טסייה סָאװ ,ךיד טעב ךיא ,רָאנ רימ גָאז --

 ? "סָאד טסייה סָאװ, טסייה סָאװ --

 .ןעמוקעג רעהַא טזיב וד סָאװ ,סָאד טָא --

 ,םינ רע טסייו טשרעּפמָאלק ,ןָא םהיא קוק !םַארג ַא'ס --

 ,ט'רגּפ 'עג ךיז טכַאמ

 טימ ןיוש וינעּפמעטס רהיא טָאה -- ?לעדיירפ ,וד טסרעה --
 עמ זַא ,טנייפ בָאה ךיא ?לעדיירפ ,וד טסרעה -- .טגָאזעג ץרַאה

 טסוחט סָאװ ,ךיד גערפ ךיא ! תוקזחמ עכלעזַא רימ טימ טכַאמ

 ? ךעלסעווַאטַאק רימ טימ טסביירט וד ןוא ,ָאד וד

 -ירג ערהיא ןופ ?ערעייפ ן'טימ ןָאהטעג ץנַאלג ַא טָאה לעדיירפ

 ערהיא דנעה יד טימ ןעפרָאוװרעפ ןוא ,ן'וינעּפמעטס ףיוא ןעגיוא ענ

 -מעטס וצ טדנעוװועג ךיז יז טָאה ,רעטנורַא ּפעצ עצרַאוװש עגנַאל

 : טסנרע ךיוא ן'וינעּפ

 ןעמוקעג ןיִב ךיא ?ןעסיוו וד טסליוװ ,ָאד והט ךיא סָאוװ --

 זַא ,טגנָאזעג לָאמ-סנק ם'ייב זנוא טסָאה !וינעּפמעטס ,ריד וצ

 ןײרַא זנוא וד טסביירש םורַא ןעכָאו ייווצ ןיא יו רהעמ טשינ

 ןוא טרַאװעג ןעבָאה רימ ;ןעלעטשּפָא הנותח רעד חכמ לעווירב ַא
 ריד ןופ זַא ,ןהעורעד ןעבָאה ןוא םישדח ייווצ רעכעה טראוועג

 -ָאה ןוא ןעוועג בשיימ ךיז רימ ןעבָאה ,העידי םוש ןייק ַאטינ זיא

 ןוא ,נָאט ןעגיטכענ םעד ןענוז וצ טלעוו רעד ףיוא טזָאלעג ךיז ןעב

 ,םיוק זיב ,קע ןייֵַא טָאה טלעוו יד ואוו ןעוועגסיוא רימ ןענעז ױזַא

 ...רימ ןוא ןעפלָאהעג זנוא טָאה טָאנ ,תורצ טימ םיוס
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 טסגָאז סיּפע ? "רימ, יד ןענעז רעוו ,?עדיירפ ,רָאנ רימ נָאז --

 ..ןעמוקעג ןענעז ר י מ ,ןערהָאפעג ןענעז ר י מ ץלַא ור
 .עמַאמ ןיימ ןוא ךיא :טסייה סָאד ,עדייב רימ --
 טָאה ןוא ןעגירשעגסיוא וינעּפמעטס טָאה -- 1 ?עמַאמ ןייד --

 טָאה סָאװ ? עמאמ ןייד -- .רענעגאלשרעד ַא טלעטשענּפָא ךיז

 ? ןוהט וצ ָאד יז
 ןײלַא ,ןעד סָאװ ?ינעּפמעטס ,ױזַא וד טסיירש סָאװ ,ַאש --

 ,ךַאז ענעש א ,ןילַא טינ טרהָאּפ לעדיימ ַא ?טניימעג וד טסָאה

 } ןעבעלכ

 -ייד עמַאמ יד ,רימ טימ ןָא ךיז יז רהעק סָאװ רעבָא ,ָאי --
 קירוצ ךיז גידנערהעקמוא ,טגערפעג וינעּפמעטס יז טָאה -- ?ענ

 .רהיא טימ
 ךיז יז רחעק עט'תנתוחמ א ,וינעּפמעטס ,עט'תנתוחפ ַא --

 ,רעגעיווש א ןערהעקנָא ריד ךיז יז טעוו רעטעּפש ןוא ,ןָא ריד טימ
 -ָאה הנותח ,לעדיירפ ,תמא ןייֵא ,םינּפַא ,יקַאט טסניימ וד ---

 ? רימ רַאפ ןעב

 ? סעװָאטַאק ףיוא סָאד טסניימ ,וינעּפמעטס ,וד ןוא ,ונ --
 ! ןעטייקשירַאנ --
 ? ןעטייקשירַאנ סָאװ רַאֿפ --
 רעד ןיא ןעניז ןיא טשינ וליפַא סע בָאה ךיא .ױזַא טָא --

 .עטַאיּפ רעקניל

 -ענ קוק ַא טָאה ןוא טונימ ַא ןחעטש ןעבילבענ זיא לעדיירפ

 ךיז יז טָאה םעדכָאנ .ןירַא ןעניוא יד ןיא ן'וינעּפמעטס ןָאהט

 -עג רייהרעליטש ךיז טָאה ןוא ןעטייז עלַא ףיוא טקוקעגמורַא
 :רעטרעוו יד טימ ן'וינעּפמעטס וצ טדנעוו

 -נָא טסָאה וד זא ,טינ ןיימ }ינעּפמעטס ,סיוא רָאנ רעה --
 יז טָאה סע רע ,טינ טסייוו סָאװ ,עלעקנוינ א ףיוא ןעפָארטעג
 זַא ,סייוו ךיא {וינעּפמעטס ,טוג ץנַאנ ךיד ןעק ךיא .טרעיילשעג

 ַא ךָאו עלַא תולכ בעיל טסָאה ,ןַאטַאלרַאש רעשביה ַא טזיב וד

 טזיב ...השקשינ ,טייצ ַא זיב ץלא ,סיוא טינ טכַאמ סע רָאנ .עיינ
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 רענייא ןיושרַאּפ א טזיב ,ץרַאה ךייוו ַא טסָאה ,עבטב רעטוג ַא
 לעדעיפ ן'פיוא טנעכייצעגסיוא טסלעיּפש ,דנעזיוט ןהעצ ןעשיווצ
 -רעד ןוא ,ךיד ךיא ?יוו רַאפרעד -- ,טיורב בייוו ַא ןעבעג טסנָאק ןוא
 ,סָאד ןוא } ךיג יקַאט ןוא ,ןעבָאה הנותח ריד רַאפ ךיא לעװ רַאפ
 ,החרט ןייד ןעפרָאװעגסױרַא ,טסיזמוא זיא ,ךיז טסרַאּפש וד סָאװ
 ריד לעוװ ךיא ,רעהַא רימ וצ ןָא ךיז גיוב ,רימ ביולג ,וינעּפמעטס
 ...רוס א ןעגאז

 ַא ץוינעּפמעטס טמיורעגנייַא טָאה עצרַאוװש יד לעדיירפ ןוא
 טימ ןערָאװעג טרעטיצרעפ זיא ינעּפמעטס ןוא ,רעהיוא ןיא דוס
 ןיא ,םִלֹוג רענעמהעל ַא יו ,ןהעטש ןעבילבעג זיא רע .םירבא עלַא
 -ערוצסיוא טרָאװ ַא ליומ ןייק ןענעפע טנָאקעג טשינ ,געוו ןעטימ
 ןעטיור םעד טימ רעלקייּפ ישטכעמ ןעמוקעגנָא זיא ָאד ןוא .ןעד
 ם'נופ דיננ םוצ םהיא טפור עמ זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה ןוא ּפָאק
 ַא טימ ךיז טָאה וינעּפמעטס .הנותח ַא ןעלעטשעב לעטדעטש
 טימ טרערעגסיוא טָאה ןוא ןע'לדיירפ םימ טנעגעזענּפָא קנואוו
 : ץפיז ַא

 !לעריירפ ,ןחעז ךָאנ ךיז ןעלעוו רימ --

 טָאה -- { ןהעז ךיז ןעלעוו רימ ביוא ,לעסיבַא הלאש ַא'ס --
 -ענּפָא ןעדעירפוצ ץנַאג ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג לעדיירפ םהיא
 ,וינעּפמעטס ןתח ןעבעיל רהיא ןופ טדייש

 ףיוא ן'וינעּפמעטס ןהעזעג טייצ רענעי ןיא ןעבָאה סָאװ ,עלַא יד
 סַאלב ןייז ףיוא טרעדנואוורעפ קרַאטש ךיז ןעבָאה ,הנותח רעד
 סָאװ ,וינעּפמעטס רעד טינ רָאג :טײקטזָאלענּפָא ןייז טימ םינּפ
 -ַפִא זיא סע ! ןיירַא דרע רעד ןיא ןיא ןעמ טגעל ןערענעש ַא ,רעהירפ
 יד טימ יו ,ןערב ןייז טימ טייקכיליירפ ןייז ןערָאװעג ןעמונעג
 וצ קע ןייא זיא סָאד זַא ,טלהיפעג טָאה ינעּפמעטס ,ָאי ,דנעה
 ַא ךיז ףיוא רע טמענ סָאד זַא ,עלעגיופ יירפ ַא ןופ ןעבעל סיז ןייז
 -רעמוז רעגיטכיל ,עידַא .גיבייא ףיוא ,דימת ףיוא זלַאה ן'פיוא ךָאי
 -ילב ן'טימ טרָאטש רעד רעטניה רעיצַאּפש ןעטייוו ַא טימ דנעבַא
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 עטזָאלעצ ,ּפעצ עגידנעקעמש עגנַאל ,עידַא !לערעטכעט ס'רמז

 ..} הנבל ענרעבליז ,עידַא ! ןעגיוא ערַאק עסיורג ,רָאה

 -רָאוװעג ,טרעּפמַאעג לעסיבַא ךָאנ ךיז טָאה וינעּפמעטס ,תמא

 עלַא טבורּפעג ,תוחוכ עטצעל יד טימ ,ץענ רעד ןיא שיפ ַא יו ,ןעפ

 .סעקנַאב ןעטדיוט ַא יו ,ןעפלָאהעג םהיא טָאה סע רָאנ ,ןעלטימ

 יװ ,םהיא ןעגעקַא ןענַאטשעג ןענעז רעטומ רהיא טימ לעדיירפ

 -עלש ןוא םולח ןיא טכַאניײב זנוא וצ ןעמוק סָאװ ,םיתמ ענעי טָא

 -רעביא ןוא .,.,ןובשחו ןיד ןעבעגּפָא הלעמ לש ןיד-תיב םוצ זנוא ןעּמ

 סָאװ ,עט'תנתוחמ רעד רַאפ ,רהיא רַאפ טרעטיצעג רע טָאה טּפיוה

 ַא טימ יו ,עלעקסיּפ עצרַאװש סָאד טעווערינשעגפיונעצ טָאה

 ןיא יז זַא ,טרעייפעג ױזַא רהיא טָאה םינּפ סָאד רָאנ ,עלעדנעב

 יו ,ן'וינעּפמעטס ףיוא ךיז ןעּפַאחפױרַא טונימ עלַא טיירג ןעוועג

 טינ ןעוו ,ןעגיוא עדייב םהיא ןעסײרסױרַא ןוא ,ץַאק עדליוו א

 .ןעטלַאהעגנייַא טייצ עצנַאג יד יז טָאה סָאװ ,לעדיירפ

 רָאנ קוק וד .,ןעכַאמ ילַאק ךָאנ טסעוו ,עמַאמ ,טינ עּפעשט ---

 -יירסיוא טינ ךיז לָאז רע ,טירט יד רָאנ םהיא טיה וד ,גייווש ןוא

 וינעּפמעטס ,עמַאמ ,טבער ןייז טעוו סע .טנעה ערעזנוא ןופ ןעס

 ..!רעניימ זיא רע ,רעניימ זיא

 צט1

 .סיוש ן'פיוא ן'הלילד ייב רובגנה ןושמש

 : סרהיא טרהיפעגסיוא טָאה ןוא ט'נשקע'רעפ ךיז טָאה ?לעדיירפ
 ןוא לארשיו השמ תדכ ן'וינעּפמעטס רַאפ טָאהעג הנותח טָאה יז

 ןייַא ףיוא רָאג ןיײרַא סעקּפַאל יד ןיא ןעמונעגניירַא ךיג םהיא טָאה
 ,ערהיא עמַאמ יד ןעפלָאהעגוצ רהיא טָאה ?עסיבַא .,ןפוא רעדנַא

 ןוא ,רעגעיווש ַא ןערעוו וצ תחנ םעד טבעלרעד םיוק טָאה יז סָאװ
 טשינ ךיז טָאה ןוא םנהינ ןופ םעט םעד טכוזרעפ טָאה וינעּפמעטס
 ,עקװעּפעזַאמ ןייק ןערהָאפעגרעבירַא זיא קלָאפ-רָאּפ סָאד .טרַאנעג
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 ,טרָא ןייא ףיוא ,רעגידנעטש ַא יוװ ,עינַאּפמָאק ןייז טימ טצעזעב ַאד ךיז סָאה וינעּפמעטס ןוא
 ,ןעטוג טימ אקוד ןוא ,טרהיפעגסיוא םהיא טימ יז טָאה טלָאװעג טָאה יז סָאװ ןוא ,רערהיא ןעוועג ןעצנַאגניא ןיא סָאװ ,ןַאמ רהיא וצ טגָאזעג ?עדיירפ טָאה ױזַא -- | גונעג ,טלעוו רעד רעביא טזייר -עג ,וינעּפמעטס ,גונעג !ךיז ןעּפעלשמורַא סיוא ,סיוא ,ןיוש --
 יינ ַא ץוינעּפמעטס ייב ןעביוהעגנָא ךיז טָאה הגותח רעד ךָאנ

 ןייק טאהעג טינ וינעּפמעטס טָאה בוטש ןיא ךיז ייב ,ץנאלנ ןעצ -נַאג םעד ,הטומ ןייז ןעצנַאגניא ,טיײקרַאטש ןייז ןעצנַאגניא ןער -ָאועגנָא רע טָאה ױזַא ,דנעה יד ןיא ןע'לדיירפ וצ ןיירַא זיא ןוא טאהעג הנותח רָאנ רע טָאה רעבָא םיוק ;זייוו'רוחב רָאנ ןעוועג ןינעּפמעטס ךיז ייב זיא גיצייג .ןעבעל יײנדלענָאּפש ַא ראג ,ןעבעל
 ,העד ?עקערב

 טנעידרעפ טָאה רע ואוו םחיא ייב ןעמונעגוצ ,טגָאועג לעדיירפ םהיא וצ מאה יוזַא -- ? עלערַאנ ,טלעג ריד גיוט סָאװ וצ ,תונותח יד טימ עילעּפַאק יד זיא קסע ןייד ,סנייד ןעניז ןיא בָאה וד --
 .ןעשָארג א ץיגרע

 ןעפָאלש יז טגעלפ ױזַא ןוא ,ןערַאנסױא טינ רהיא ייב לָאז עמאמ יד ידכב ,םעזוב ןיא טייוו-טייוו ןעטלַאהעב יז טנעלפ ןעשַארג עכיל -טע יד ;רעזייה עדמערפ ןיא ןעגָארט טגעלמ יז סָאװ . ,תונמ-חלש ם'נופ סעקיּפָאק עכילטע ןעלַאפניירַא רהיא טנעלפ םירוּפ רָאנ ןוא ,סיפ עסיפרָאב יד וצ ןענַאטשעגנָא זיא סע יו ,ןעוועג יז זיא שבולמ ,תחדק יז טָאה ןעסעגעג .קנורט םעד טַאהעג בעיל טָאה סָאװ ,רעל -ךעיפ םעד עק'היעשי ,רעטָאפ םעד ןופ יא ,רעטומ רעד ןופ יא גונעג םעלק טּפַאחעג ,רעדניק ערענעלק יד ייב רעטומ רעד עקנַאינ א ןעוו -עג ,סיפרָאב ןעגנַאגעג לעריירפ זיא רהָאי ןהעצפופ זיב .ןערערט ערעטיב טימ ,רעווש רהעז עלעמעק ַא רעדָא עלעגנייטס ַא ןעמוקנָא רהיא טגעלפ זייולעדיימ .ןעגיוא יד ןיא ןעשָארג ןייק ןעהעזעג טינ לָאמנייק טעמכ טָאה ןוא ןערעטלע עמערָא רהעז ייב ןעסכַאװ -עגסיוא ןיא יז .ענדעשז רהעז ןעוועג פעדיירפ זיא דלעג ףיוא
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 רַאפ ךיז ןעפיוק בוט"מוי ףיוא ןוא ,חסּפ זינ ץנימ לעסיב ן'טימ

 -עג לעדיירפ זיא ױזַא ןוא .עלעמעק ַא רעדָא עלעגנייטס ַא םעד

 ַא ןעסכַאװעגסיױא םיצולּפ זיא יז זיב ,רהָאי ןהעצכַא זיב ןעסכאוו

 לעריירפ זַא !דיומ-חלכ ַא -- דיומ עדנוזעג ַא ,ענעש ַא ,עכיוה

 טסואוועג טינ ןיילַא יז טָאה ,ן'וינעּפמעטס רַאפ ןערָאװעג הֹלכ ַא זיא

 סָאװ ,עמַאמ יד רָאנ .ןעפָארטעג יז טָאה סע קילג ַא רַאפ סָאװ

 "עג םעד ןעגעװ רהיא טימ טָאה ,ןענַאטשרעּפ ָאי אקוד סָאד טָאה

 ײדלָאג ַא זיא ןתח רהיא זַא ,ןעסיוו לָאז יז ןַא ,ט'הנעט'עגנייַא גונ

 ייב זיא לעברעק סָאד סָאװ ,ןַאטַאלרַאש רעסיורג ַא רָאנ ,רעניּפש

 עשַאק רעד ןיא ןעייּפש ןעזָאל טינ ךיז יז לָאז ןכל ,רזמס א םהיא

 יעמַאמ יד ,יז יוװ ױזַא ,ץלַא ןיא העד ַא םהיא ייב ןעבָאה לָאז ןוא

 ...רעלדעיפ םעד עק'היעשי ,ןעטַאט ם'ייב העד ַא טָאה

 יז טָאה ,ן'ינעּפמעטס רַאפ טָאהעג הנותח טָאה ?עריירפ זַא

 טָאה ןוא ,טגָאזעגנָא רהיא טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ןעסעגרעפ טיג

 תוכלה ןַאמ ןטימ ןענרהעל ןעביוהעגנָא ,לכש טימ ,זייווכעלסיב

 יךיז טוהט ןַאמ ם'ייב סָאװ ,ץלַא ןעסיוו ףרַאד בייוו ַא זַא ,"בייווא

 םינ זיא רעטכָאט עשידיא ַא זַא ,עדמערפ ןייק טינ זיא בייוו ַא זַא

 יז ,שיילפ ןוא טולב ןייז זיא סע ,ןיינ -- ,"עצינווָאּבוילַאּפ , ןייק

 יהיפ ּףרַאד רע ,ןעסיוו ףרַאד רע ,ללכה יז זיא רע ןוא רע זיא

 ...ּבייוו ַא טָאה רע זַא ,ן ע

 ןוא ךיז רַאפ עט'תיּבה-לעּב ַא ןייֵלַא ןערָאװעג זיא לעדיירפ ןַא

 -רעפ וינעּפמעטס סָאװ ,לעּברעק יינ ַא לָאמ עֶלַא ןהעזרעד טָאה

 ,ךעלּברעק יד ףיוא ןָאהטענ ףרָאװ ַא ךיז יז טָאה ,טפָא ױזַא טנעיד

 יא סע רָאנ .לכאמ ַא סיּפע טהעזרעד רע זַא ,רענירעגנוה ַא יו

 ןיילַא ךיז טָאה לעדיירפ ,ןעגנַאגעגנייַא טינ דלעג סָאד רעבָא רהיא

 ןַאמ רעד טעװ רעמָאט ,ןייז טינ ןעגרָאמ טעוװ רעמָאט ,טגרָאזעג

 כעּפינק ןייא טכַאמעג ךיז יז טָאה ,ןענעידרעפ טינ הלילח רעטעּפש

 וצ ןעשָארג ַא ןעביולק וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,ערעדנַא סָאד ןוא

 .ןעשָארג 8
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 ,טגערפעג וינעפמעטס יז טָאה -- ? ױזַא וד טסעטַארּפ סָאװ --

 .תועונת ערהיא טקרעמעב

 זָאל .ןערעוו טלַא ךיג וד טסעוו ,ןעסיוו ןעלעוו ץלַא טסעוו --

 טרעפטנעעג ?עדיירפ םהיא טָאה -- !וינעּפמעטס ,ןערהא טינ ךיד

 ,טרָאּפשעגּפָא ,סרהיא ןָאהטעג ךיז טָאה ןוא ,עלעכיימש ַא טימ

 ן'טימ ,עקטַאי רעד ןופ ןוא לעטיילק ם'נופ ,קרַאמ ם'נופ ןעסירעגּפָא

 -רעד טינ לָאמטּפָא ,שיילפ-לעּפערק טימ יוװ ,ןעמוקעגסיוא סעמרַאוװ

 לעברעק א ןענָאלשענפיונעצ ץלַא ךיז ןוא ,ןעקנורטרעד טינ ,ןעסעג

 ןענָאלשעגפיױנעצ ךיז טָאה סע ןַא ,זייווכעלסיב ,לעברעק ַא םוא

 ףיוא תואולה ןעכַאמ וצ ןעביוהעגנָא יז טָאה ,ןעדליג עכילטע עשביה

 ךרוד ,ױזַא טָאלנ לָאמ עטשרע סָאד ;טנעצָארּפ ןעמענ ןוא ןוכשמ ַא

 דסח-תולימג ַא ןעטעבעג רהיא ייב טָאה הנכש ַא סָאװ ,לַאפוצ ַא

 -- ? טינ ןעד סָאװ ראפ -- ןָאהטעג הבוט ַא רהיא טָאה לעדיירפ ןוא
 ;רָאג טסכַאװ דלעג סָאד זַא ,ןהעזרעד טָאה לעדיירפ זַא ,םעדכָאנ ןוא
 -עגנָא יז טָאה ,ייווצ טייצ רעד טימ דרעוו לעכרעק ןייא ןופ זַא

 ,גנַאל ױזַא ,םיקסע ןעכַאמ וצ לַאטיּפַאק ?עסיב רהיא טימ ןעביוה

 עלַא טימ "עצינרעכַאווא ַא טושּפ ןערָאװעג זיא יז זיב ,טיירב ױזַא

 רעסיורג ַא רעכלעוו טימ ,עיסעפָארּפ רעניזָאד רעד ןופ ךעלעבירגדןח

 ךיז ןעמענרעפ ,גידנעדער זנוא ןעשיווצ ,םידיגנ ערעזנוא ןופ לייט

 ,.,טנייפ טינ רָאנ סָאד ןעבָאה ןוא

 -ולק וצ קשח אזא ןעלדיירפ וצ סע טמוק יוװ } גידריווקרעמ

 טשינ ,רעלדעיפ עק'היעשי ,ןעטַאט רהיא ייב טשינ ?דלעג ןעב

 .ןהעז טנַאקעג סָאד יז טָאה ,רמז-ילכ עטנַאקעב עלַא ןופ םענייק ייב

 עמ ,רמז-ילכ חרבח רעד וצ ןעכיילג ַא ןעניפעג ןעד רהיא טעוו ואוז

 ןייז ױזַא לָאז סע ,ןעשָארג ןייק ףיוא ןעקוקמוא טשינ ױזַא ךיז לָאז
 -- רמז-ילכ עשידיא יד ?עטָאלב יד יו טושּפ ,רקפה לעברעק ַא

 ןימ א וצ ןעכיילג ןעמ ןָאק -- ןערהָאי ענעי ןיא טסעומש רעוו ןוא

 טימ ,ןָאגרַאשז ןערעדנוזעב ַא טימ ,קלָאפ רעדנוזעב ַא ,רענייגניצ

 טבעלעג גידנעטש טָאה הרבח עניזָאד יד ;ננעג ערעדנוזעב רָאג

 "עג דימת ,גידעבעל ,ךיליירפ ,םירוּפ ןעוועג זיא דימת ,העש עטונ ַא
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 -ענ גיטסול ךיז ,טײברַאעג ,טפעיטשעג ,ךיז טלעטרעוועג ,טלעּפמיר
 -ַאז עכיליירפ חכמ טסעומשענ ,ןעטלעוו טרהעקעגרעביא ,טכַאמ

 -מעלהעג ,סעװַאטַאק ןעבירטעג ,בייוו םוצ םייהַא ןעמוקעג ...ןעכ

 רָאנ ,תוכמ ןעסעגעג ראג רעדָא ,סילָאכַאפ טימ ךעלגייט טעשט

 -אלש טגעלעג ךיז גירעגנוח ,תונציל ַא טימ ,לעצנעט ַא טימ ,ךיליירפ

 -כָאנ ,טצעזרעפ ךעלעשיק יד ,ןעהילעג ,טגרָאבעג ןעגרָאמ ףיוא ,ןעפ

 -"רמז-ילכ יד .ענענייא סָאד לָאמ ַא רעדעיוו ןוא טפיוקעגסיוא םעד

 עכיליירפ עגיטסול ,סנעטסניימ ,ןעוועג ךיוא ןענעז רעטכעט עש

 ןעוועג טשינ זיא ,ערעייז רָאה יד יוװ ױזַא ,ןעבעל רעייז ; תומשנ

 רןמז-ילכ יד ייב ,טרָאװ םענייא טימ ..,רעיילש ןייק טימ טקעדרעפ

 "ןנ ַא ןופ תונורסח ןוא תולעמ עלַא טימ ,ןדעדנ ַא ןעזעוועג זיא

 הבשחמ רעד ףיוא ףיױרַא ןָאק ןעמעוו ןדעדןג אזַא ןיא טנייה .,.ןדע
 ? ןענרָאמ ןייז טעוװ סאו -- ןעגרָאז וצ

 ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא ,ךיז טהעטשרעפ ,עטַאט ס'לעדיירפ
 רעטכער א ןעוועג ךיז זיא רעלדעיפ עק'היעשי ,חמשנ עטנייוורעפ

 -רעפ טָאה רע זַא ןוא ,ןצבק רעכיליירפ ַא ,רענידעבעל ַא רָאנ ,ןצבק
 יוװ ,יקַאט ,טבעלרעפ ךיג רָאג סָאד רע טָאה ,לעברעק סָאד טנעיד
 ךיוא טָאה ,עמַאמ ס'לעדיירפ ,יז ןוא ,םעהטָא ןייא ןיא ,טגָאז עמ

 ןייק טעמכ זיא סע .ןעסע טוג ,טסייה סָאד ,ןעבעל וצ טַאהעג בעיל

 ןמז לב ןעמ טָאה ןעסעגעג רָאנ ,בייל ן'פיוא ןעוועג טשינ דמעה

 עצנַאג סָאדח .ןעצעזרעפ וצ עלעשיק לעקיטש ַא ןעוועג ךָאנ זיא'ס
 רעסעב :ןעמ טגָאז יוו? ,"ןיירַא עקשיק רעד ןיא טהעג ל?זמיערבָאד

 -טנעמ םעד זיא ןעד עשז סָאוװ, ,"אפור, םעד רעדייא רעקעב םעד
 ,זיא סָאװ ,עמַאמ ס'לעריירפ ןענָאז טנעלפ ױזַא -- "? ןעבעל סנעש
 .ןירעגנערבסיוא ַא סעק'רמז-ילּכ ןעשיווצ ןליפַא ןעוועג ,ךילטנעגייא

 ןענאו ןופ ? טסוג ַאזַא ןע'לדיירפ וצ טראפ סע טמוק עשזייוו

 עניזָאד יד זַא ,ןייז ןָאק סע ?טפַאשגרַאק ַאזַא רחיא וצ ךיז טמענ

 דימת זיא יז תמחמ ,טסָאנדעשז תמחמ רחיא וצ ןעמוקעג זיא הלעמ

 זיא'ס רעדָא ,ןעשַארג א ףיוא גירעגנוה ןערעטלע יד ייב ןעוועג

 יא תועט יפ-לע סיּפע :ךַאז-עבט ַא רָאג רהיא ייב ןעוועג רשפא
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 החּפשמ רעש'רמז-ילכ רעד ןיא ןערָאװעג לנלונמ חמשנ עגרַאק 8
 ,פעריירפ ַאזַא ןעסכַאוװעגסיוא ןזיא סע ןוא

 ,חועונת הנושמ טכַאמעג טָאה לעדיירפ רָאנ ,ןיוש זיא ךַאז יד יו
 חכמ וליפַא טדערעג רָאנ טָאה יז ןעװ ,טעניּפעג ןוא טציוושעג
 : ,רלעג

 .סעק'רמזדילכ עלַא ןעוועג אנקמ רהיא ןעבָאה עילָאד רהיא ףיוא
 ,טגָאזעג ?וק ןייא ןיא עלַא רהיא ףיוא ןעבָאה -- "! לזמ ַא טא;

 טָאה רע :ןהעזרעפ ןע'לדיירפ טָאג טָאה ךַאז ןייא ןיא רָאנ
 ,ןייז ןָאק סע ,טסייוו רעוו ןוא .ןעבענעג טינ 'רעדניק ןייק רהיא
 ןעבעל ןוא בייל טימ ןעבעגענּפָא ױזַא ןעוועג יז זיא רעבירעד ךיוא
 ,רעדניק ןופ ןעגינעגרעפ ,ןעגינעגרעפ עטסעב סָאד לייוו ,דלעג םוצ
 ,רעבייוו יד זַא ,ןעמ טהעז ?לכב .ןעגרָאברעּפ ןעוועג רהיא רַאפ זיא
 סנעטסניימ ןענעז ,רעדניק טימ טשנעבעג טשינ ייז טָאה טָאג סָאװ
 ןופ טייקכייוו יד ,טייקסטוג יד ייז טלהעפ סיּפע ; רעבייוו עזייב
 ךיז רָאנ ןעבָאה בעיל ןענָאק רעבייוו עכלעזַא ;ןימ ןעגיזָאד םעד
 .ןיילַא

 -ַאְז טינ ןָאק עמ רָאנ .הרוחס ַאזַא טקנוּפ ןעוועג זיא לעריירפ
 סָאװ רַאפ :טַאהעג טנייפ ,ן'וינעּפמעטס ,םהיא טָאה יז זַא ,ןעג
 -עיּפש א ,טייהנעטלעז ַא ,דליב ַא ,ןױשרַאּפ ַא ? םהיא סָאד טמוק
 ַא (!רקיע רעד זיא סָאד טָא) ןוא דנעזיוט ןעשיווצ רענייא רעל
 ! רעניּפשדלַאג א ,רענעידרעפ

 רַאפ טמהירעב ?עדיירפ ךיז טָאה -- וינעּפמעטס ןיימ --
 רהיפ ַא טוהט רע זַא ,ינעּפמעטס ןיימ -- רעבייוו עטנַאקעב ערהיא
 ןיא --- רהיפ ייווצ ,לעברעק ַא זיא -- ?עדעיפ ן'רעביא קימס ן'טימ
 טהעטשרַאֿפ .,ךעלברעק יירד זיא -- רהיֿפ יירד ,ךעלברעק ייווצ
 ?ךימ רהיא

  טקנוּפ ןעוועג וינעּפמעטס זיא "לעברעק, ןופ ןינע םעד ןיא
 ןייק טלעיּפשעג טינ םהיא ייב טָאה לעברעק סָאד :ךּפיה רעד
 עלופ טּפָאטשעגנָא ןוא הנותח ַא טלעיּפשעגּפָא רע טָאה סָא ,עלָאר
 טָאה !רעגניליש א ָאטינ ,אפ-ופ -- םִא ןוא ,דלעג טימ סענעשעק
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 רע טָאה ;ןעהילטנַא ,טלייטעג ,ןעבענעג רע טָאה -- טַאהעג רע

 ןיא ןפוא םעד ןיא .םענעי ייב ןעהילעג רע טָאה -- טאהעג טינ

 יד רָאנ ןעװעג זיא קסע ןייז ,טסיטרַא ןייֵא ןעוועג וינעּפמעטס

 ןעלעיּפשרעדנַאנופ ,ךַאז עיינ ַא סיּפע ןעלעטשסיוא -- "עילעּפַאק;

 טָאג יו ,יז ןעלעיּפשּפָא ןוא הנותח ַא ןעלעטשעב ,קיטש-רעּפָא ןייַא

 -ּפיר טאלג טינ ,רעגניפ יד ןעקעל ןעלָאז ןעדיא ,ןעטָאבעג טָאה
 ,ּפירקס

 טלעוו רעד ןיא ץלַא ןופ רחעמ טָאה;ינ בעיל טָאה וינעּפמעטס

 טאהעג רע טָאה ךיז טימ .עלעדעיפ סָאד ןוא ךיז :; ןעכַאז ייווצ
 טלעזיירגעג ,טלעגָאשטשעג ,טצוּפעג ךיז ,גידנעטש טעמב ןוהט וצ

 טָאה לעריירפ יו ,"ט'רוחב'עג? ךיז -- טרָאװ םענייא טימ ,רָאה יד

 ןיא ןעסעגרעפ רע טָאה טלָאמעד ןוא ,ןעפורעג ךָאטש ַא טימ סָאד

 רע טָאה ,עלעדעיפ סָאד ןעמונעג רעבָא רע טָאה ; עלעדעיפ םעד

 -עגנָא ןיא סע זַא .טלעוװו רעצנַאג רעד ןיא ןוא ךיז ןיא ןעסעגרעפ

 סָאד ןעמונעג ךיז רע טָאה ,"הרוחש-הרמ, א םהיא ףיוא ןעלַאפ

 ןעלעיּפשקעװַא טנַאקעג טָאה ןוא ריט יד טלעטייקרעפ ,עלעדעיפ

 ףיֹורַא םהיא ןיא סע סָאװ ;סעיזַאטנַאפ ענעגייא רדסכ העש יירד

 ךיז רע טָאה טָא .טלעיּפשענ רע טָאה סָאד ,הבשחמ רעד ףיוא

 לָאמ עלַא ,גירעיורט ױזַא ,ךילרעמָאי ױזַא ,גָאלק ַא טימ ןעסָאגעצ

 ןוא טרעזייבעצ םיצולּפ ךיז רע טָאה טָא ןוא ,רעליטש ןוא רעליטש

 רעדעיוו ךיז טָאה סע זיִב ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץילַא קעווַא זיא

 ןוא ,ןעצרַאה ןעפעיט ם'נופ ץפיז ַא יוװ ןעּפַאחסױװַא ןעכיוהעגנָא

 ,סעכ רעד ןעגנַאגעגּפָא ,ןעטָארטענּפָא לעסיבַא םהיא זיא רעייפ סָאד

 ץלַא רעטייוו סָאװ ,ןעגנַאזעג עסיז עבעיל ,סעידָאלעמ עכייוו ןוא

 -כָאנ ןוא ,קע ןייַא ןהִא ןעסָאגעג יוװ רעדעיוו ךיז ןעבָאה ,רענירעיורט

 *עג זיא סָאד ,תמא .,.רעכיליירפ ,רענידעבעל לעסיב ַא רעדעיוו םעד

 ףָאנ ;טלעיּפשעג םהיא ךיז טָאה לָאמ עלַא טינ ,טפָא טשינ ןעוו

 -ּפִא םהיא ךילנעמנוא ןעוועג זיא ,טלעיּפשעצ ךיז רע טָאה םיוק

 ,טצעזעג ןוא טכַאקעצ ךיז טָאה עיזַאטנַאפ ס'וינעּפמעטפ .ןעסיירוצ

 .טייקשירפ רהעמ טימ רעטייוו סאו ,לַאװק ַא ןופ יו
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 -ימ עכלעזַא ןיא ךיז טָאה ,המשנ ַא טימ ,לחיפעג טימ שנעמ ַא
 סָאװ ,קיזומ עיירפ עגיזָאד יד ןערעהנָא טנַאקעג טשינ טָאז ןעטונ
 ךיז טָאה סע ןוא ,ןעטָאנ ףיוא ןעבעגרעביא טינ רָאג ךיז טזאל
 םלוע-לשדונובר םוצ השקב א טרעה רע זַא ,ןעזיוועגסיוא םחיא
 -ַאנ ןעבעיל ןייז וצ הלפת ןימ ַא סיּפע ,ץרַאה טרעטיברעפ ַא ןופ
 ףרַאד סָאװ ,חלפת ןימ ַאזַא ,טייקגילעזטייל ףיוא ,םימחר ףיוא ןעמ
 עמ ..,להוטש ס'טָאג רַאפ טרָאד ,ןעביוא ןערעוו ןעמונעגנָא זומ ןוא
 םענעגייא ןיא טאהעג טָאה ר ע ני ש זי ר רעד זַא ,טלהעצרעד
 א ןעבעגעגּפָא טָאה רע תעשב ןעלעיּפש טגעלפ סָאװ ,רעטסעקרָא
 אקוד קנַאדעג ַא סָאד זיא יַאדוַא .גיבייא טבעל סָאװ םעד וצ חבש
 רעשיטעֶאּפ רעכיוה ַא ןופ רָאג הנשה ַא ,ןעשנעמ ןעסיורג ַא ןופ
 .המשנ

 רימ טָאה ,ּפָאק רהיא ףיוא תורצ עניימ ,עבָארג יד עלייק --
 -יטנייה רַאפ ןוא ; ךָאו רענעי רַאפ טנעצָארּפ סָאד טכַארבעגּפָא
 ! תבש ךָאנ ןייז זָאל ,יז טגָאז ,ךָאוו רעג

 ןעועג דבכמ לעדיירפ טָאה ,?שמל ,ךערּפשעג ןימ ַאזַא טימ
 ןייז ןופ ןעלעיּפש ן'כָאנ ןהעגסיױרַא טגעלפ רע ןעוו ,ן'וינעּפמעטס
 עצרַאװש ענייז ןיא ץנַאלג ַא טימ ,טמַאלפעגוצ לעסיבַא ,לע'רדח
 טָאה סָאװ ,ןעניוא ענייז ןופ ?ערעייפ סָאד ןעוועג זיא סָאד .ןעגיוא
 ,ןעטלעז ןעזייוועב ךיז טגעלפ לערעייפ סָאד .ךיז וצ ןעגיוצעג ױזַא
 -ייפ סָאד ךיז טָאה ,ךעלעגיוא ס'לעדיירפ טימ ךיז טנעגעגעב ןוא
 .ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ,ןעטלַאהעב ךיג לערע

 ןעמוקעג ןזיא ןוא הנותח ַא טלעיּפשענּפָא טָאה וינעּפמעטס זַא
 ךיז ,עלעכיימש א טימ ןענעגעגעב לעריירפ םהיא טנעלפ ,םיהַא
 :עלעצעק ַא יװ ,ןעשטשַאל

 םהיא טנעלפ -- ?'ינעּפפעטס ,טלעג ריד גיוט סָאוװ וצ --
 ףיוא -- .סענעשעק עלַא םהיא ןעלסיירטסיוא ןוא ןעגָאז ?עדיירפ
 סאו ,גנידסלַא טסָאה ?ריד טלהעפ סָאװ ? טלעג וד טספרַאד סָאװ
 וד טסהענ טעקאנ ןוא ,הלילח ,גירעגנוח טינ טויב ,טספרַאד וד
 ךיד ךיא בעג ,ןעשַארג עכילטע יווַא טסּפרַאד וד זַא ןוא ,טינ ךיוא
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 טעװ רימ ייב ,עניימ המשנ ,רימ ּפֶא רעטעב סע בעג ?טינ ןעד

 !בעג .ןיוש בעג ,ץנַאג ןייז סָאד

 לעריירפ ןוא דניק טפיארטשעב ַא יו ,טהעטש וינעּפמעטס ןוא

 -ָאד רעד ייב ןעצנַאגניא זיא רע .,?יוװ יז סָאװ ,םהיא טימ טוהט

 טימ סָאד זיא סָאװ ,ךַא .דנעה יד ןיא ןע'לדיירפ רעצרַאווש רעגיז

 ריד לָאז ,לעדיירפ יוװ ,טשינרָאנ ַאזַא ? ןינעּפמעטס .,ןהעשעג ריד

 טקנוּפ ,זָאנ רעד ייב ןערהיפ ךיז טזָאל וד ןוא ,ּפָאק ן'פיוא ןעצנַאט

 ,עפ ,,.? םיוש ן'פיוא הלילד רעטבעילעג ןייז ייב רובנה ןושמש יו

 !ןעבעלכ ,ןויזב ַא ,וינעּפמעטס

 גט1ז

 .רבא ןייֵא טיס ךָאנ טרהיר וינעּפמעטספס

 ..!ן'וינעּפמעטס ףיוא תונמחר ַא

 טינ טגעל .טניימ רהיא יו ,השעמ יד ױזַא טינ זיא סע רָאנ

 טינ טָאה נעּפמעטס ןזַא .דלעה רענוא ףיוא תונמחר םעד יױזַא

 ןעוועג זיא ןוא םייה רעד ןיא ךיז ייב העד עסיורג ןייק טָאהעג

 ןייז טַאהעג ךיז רַאפרעד רעבָא רע טָאה ,ענידיא השעמ רָאג סיּפע

 ןע'לדיירפ טימ ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו ענעגייא ןייז ,לעטלעוו

 -מעטס ךיז ןיא ,לעטלעוװ ןייז ןיא ,טרָאד .ןיטולחל טרהעקעגנָא טינ

 ףלַאב ןעלעוו רימ יוװ ,ןעוועגנ זיא ןוא ךיז רַאפ ץירּפ ַא ןעוועג וינעּפ

 .ןעדעירפוצ ץינַאג ,ןהעז

 ףיוא גָאט רעבלַאה ַא ןעגנַאנעגקעװַא םהיא ייב זיא 52 םדוק

 רעצנַאג רעד טימ ןעלעיּפשרעביא ףיוא ,טסייה סָאד ,"עיציטעּפער,

 -ָאטַאק לעסיבַא ןעביירט ייברעד ,קיטש עיינ עֶלַא רמז-ילכ הרבח

 ישטכעמ ןופ ןעכַאל ןוא ךעלטרעוו ס'נחדב םעד ןערעהסיוא ,סעוו

 -טרעוו וצ טָאהעג בעיל םהיא ףיוא טָאה ןחדב רעד סָאװ ,רעלקייּפ

 רעדָא רעד ןופ תוישעמ ןעלהעצרעד טָאלג םעדכָאנ ןוא ,ךיז ןעל

 רהיא ךיז טָאה ןעדיא ייב הנותח עדעי םורָאוװ .הנותח רענעי

 םהיא בעג שטָאה ,טרַאּפשעגנייַא ןתח רעד ךיז טָאה ָאד : השעמ
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 םהיא טעװ עמ זיב ,הּפוח רעד וצ ןהעג טשינ ליוו ןוא ,קנערק ַא
 ּפָאלק, ,תחאו תחא ןדנ םעד ןעלהָאצּפָא טינ טרָא ן'פיוא ָאד טָא
 ןוא ןייוועג סיורג רַאפ ט'שלח'עג הלכ יד טָאה טרָאד ; "?העצ ןוא
 ןחדב רעד ּפִא טגָאז ייברעד ןוא) טרעטנימעגּפָא םיוק יז טָאה עמ
 ךָאנ ןעפַארטעג ךיז טָאה טרָא ןעטירד ַא ןיא ; (תונציק לעסיבַא
 יד ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ערעשטעוו רעד ךָאנ :השעמ ערענעש ַא
 ,רעטכעלעג ַא סיוא-טסיש הרבח ןוא .,,ןעצנַאט ףרַאד עמ סָאװ ,טייצ
 .טַאמרַאה ַא ןופ יו

 ,רָאנ העז ?טרָאד רעטכעלעג ַאזַא רַאפ ךייַא ייב זיא סָאװ --
 .רדח רהיא ןופ ?עדיירפ טיירש -- }ךיז טעשטָאהַאר עמ יװ

 טימ וינעּפמעטס רהיא טרעפטנע -- { ןערהַא טינ ךיד זָאל --
 ךיא בָאה ,ןעשימ טינ ךיז וד טסלָאז םינינע ערעזנוא ןיא -- .תולדג
 | ! טגָאזעג לָאמ טרעדנוה ןיוש ריד

 זיא רע זא ,טונימ רעד ןיא סיוא ךיז טזייוו ן'וינעּפמעטס ןוא
 .ךיז ייב ןַאטלוס רעצנַאג ַא ,תיבה-לעב ַא ָאד

 ןוהטנָא ףיוא טכַארברעפ וינעּפמעטס טָאה טיוצ עגירעביא יד
 -נַאלג זעלָאז ייז ,?עוויטש יד ןוא םישובלמ יד ,ךיז ןעצוּפסױא ,ךיז
 ןעגיוברעטנוא ,ענזָאקיש ץנַאג ךיז ןעמעקרעפ ,פענעיּפש ַא יװ ,ןעצ
 ןופ עקשינַאמ עסייוו יד ןעטעלגסיוא ,ןעקָאל עצרַאװש ענעש יד ךיז
 ןיא עלעקעטש סָאד ןעמונעג ךיז רע טָאה םעדכַאנ ןוא ,דמעה םעד
 ןופ גייפ ַא טצינשעגסיוא ,עקלַאנ ַא טימ עלעקעטש ַא ,דנַאה רעד
 ּפָאק ץ'פיוא טעקשַאק ןעצרַאװש ןעטיירב ַא טימ ןוא ,ןייבנעפלע
 םעד .ןעגיוא יד זיב טקורעגנָא ,קָאריזַאק ןעגידנעצנַאלג ַא טימ
 ףיוא ןעפרָאוועצ ןעגיל סנעקָאל יד זַא ,ױזַא ,ףױרַא ןעסיררעפ ּפָאק
 רעד רעביא טרעיצַאּפש ןוא וינעּפמעטס ךיז טהעג ,ןעלסכַא יד
 רע עכלעוו טימ ,עטנַאקעב ענייז ןיוש ךיז רע טָאה טרָאד .טרָאטש
 יד רע טסירג ,ןעטיילק יד ייברעפ גידנעהעג ןוא ,ךיז םנעגעגעב
 ייז ; ךילטיור ןערעוו ךעלבייוו יד .סעקרעמערק יד ,ךעלבייוו עגנוי
 טלָאמעד ןוא ךעלדיימ ןעוועג לָאמַא ןענעז ייז זַא ,ךיז ןענַאמרעד
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 ןעוועג זיא טלָאמעד .,,טנעקעב ןעוועג ן'וינעּפמעטס טימ ייז ןענע

 ...1 ןעניז ןיא טנייה סָאד טָאה רעוו ? טנייה ןוא ..,טלעוו ַא

 "רעביא ןוא ,ךעלבייוו עגנוי עכלעזַא ךָאנ ךיז ןעניפעג ךָאד

 יורד ןיא ן'וינעּפמעטס טימ קעווא-ןעהעטש סָאװ ,ךעלדיימ טּפױה
 ןופ טסעומש עמ ,טדער עמ ;טייצ עשביה ַא ריט רעד ייב ןעס

 ,..טבַאל עמ ,םענעי ןופ ןוא םעד

 טהעזרעד סָאד ;טַאלג ּפֶא טינ ןעכַאז עכלעזַא ןעהעג יַאדוא

 ןוא ,רעטירד רעד ,רערעדנַא רעד ךיג ּפֶא סע טגָארט ןוא הנכש ַא

 עמ זא רעליימ רעשידיא וצ ןוא ,שינעדער ַא ןָא ךיז טביוה ױזַא

 ...טינ ךיז ןעמ טרַאנ ,ןיײרַא ךיז טּפַאח

 ןיא יירעדער ַא רַאפ ,וינעּפמעטס ,רעדעיוו ןיוש זיא סָאװ --

 ? השעמ א רעדעיוו ןיוש ?טדָאטש

 ?לעדיירפ ,השעמ ַא רַאפ סָאװ --

 רעד רע זיא ,ייווצ ואוו 1 ךָאנ טנערפ רע ...תוישעמ ענייד --

 .ןוהט וצ זנוא טימ טָאה טדָאטש עצנַאג יד !רעטירד

 .לעריירפ ,רימ ןופ ןעבָאה טסליוװ וד סָאװ טינ סייוו ךיא --

 ןעפרַאװקעװַא טסלָאז ,?יוו ךיא ?ןעבָאה ?יווװ ךיא סָאװ --

 ַא רעדָא לעבייוו ַא ץיגרע ואוו !טייצ ןיוש ...גנעג ענילָאמַא ענייד

 -קעווַא ןוא ,טנַאקעב ןייז רהיא טימ רע ףראד ,טדָאטש ןיא לעדיימ

 רָאנ ךיז ןָאק רע -- העש רעגייז יירד ףיוא רהיא טימ ךיז ןעלעטש

 {גונעג ןוא ןעדערנָא טינ

 טימ טדערעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעניימ יַאדוא טסרחהעק וד ?ַא --

 | . ?ס'לעקנעי-םהרבַא ותכא

 םָאו ? סָאװ זיא ,ס'לעקנעי-םהרבא רתסא טימ זַא ןוא ,ונ ---

 ? סָאװ יצ ,עניליימש 8 ,יז זיא

 ,קסע ןייֵא חכמ רהיא טימ טסעומשעג ךָאד בָאה ךיא --

 !וינעּפמעטס ,ךיד ןעק ךיא ...םיקסע ענייד --

 קשח טָאה ס'לעקנעי-םהרבא !{ןעסיו יקַאט וד טסלָאז --

 -וקעגנָא םהיא זיא ױזַא ,ץעּפוהעי ןייק הנותח יד ןערהיפוצסיורַא

 טימ ךיא בָאה ,ןע'רתסא ןהעזרעד בָאה ךיא ,ונ .תענושמ סָאד ןעמ
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 ךיא לָאז יַאמל ,הריבע ןייֵא .םעד ןעגעוו סעומש ַא טכַאמענ רהיא
 ?טנעה יד ןופ הנותח אזַא ןעזָאלסיױרַא

 -עגושמ םעד ,ץעּפוהעי ןעלַאפעגסױרַא סיּפע םהיא זיא סָאװ --
 -עב ךעלעגיוא ענירג ערהיא ןיא ןוא ,לעדיירפ טגערפ -- ? ןהכ םענ
 רהיא ייב ךיז טזייועב סָאװ ,לערעייפ סנעי ַא טָא ךיז סטזייוו
 ...רלעג רָאנ טקעמשרעד יז ןעוו ,גידנעטש

 רהיא טרעפטנע -- ?םענעגושמ ַא ףיוא תוישק טסגערפ --
 ,השעמ רעגיזָאד רעד ןופ ןעקורט סיױרַא-טהעג ,וינעּפמעטס

 עלַא ןוא השעמ ענעי ,השעמ יד ןעבירעצ ררעוו ױזַא ןוא
 סָאװ טימ ,טסייוו ןוא הירב רעסיורג ַא זיא וינעּפמעטס .תוישעמ
 .ןעמענ ןע'לדיירפ ןָאק עמ

 ןייז טימ ןערהָאפעגט'ורַא זיא ןינעּפמעטס זַא ,דמערפ רעד ןיא
 -עג רהעמ ךָאנ ,ךילנהעוועג ,םהיא טָאה ,דמערפ רעד ןיא עילעּפַאק
 רע'רשכ ַא ,ןעמ טגָאז יוװ ,ןעוועג םחיא ייב זיא טרָאד .ןעטלָאג
 ץינרע ןעמוקעג זיא ינעּפמעטס זַא ןוא ,לעפעל ןע'רשכ ַא טימ ּפָאט
 -עג טינ ןיוש םהיא ךיז טָאה ,הנותח ַא ןעלעיּפש לעטדעטש א ןיא
 ,תוישעמ טימ תוישעמ ןעוועג ןענעז טרָאד .ןערהָאפוצקעװַא טסולג
 ךיז זיא סָאד ,לל2ה .רועיש ַא ןהָא רָאנ עגירעיורט ןוא עכיליירפ
 ,פעטלעוו ןענייא ןייז ,טלעוו ערעדנוזעב ַא ן'וינעּפמעטס ייב ןעוועג
 שטָאה ,ןפוא םושב טזָאלעגניירַא טינ ןע'לדיירפ טָאה רע ןיהואוו
 טבורּפעג ןיוש ןליפַא טָאה יז .טַאהעג קשח רהעז ףיורעד טָאה יז
 ,ָאד .ןעגנַאגעג טשינ זיא סע רָאנ ,רעלקייּפ ישטכעמ ןעפיוקרעטנוא
 .שנעמ רעדנא ןייַא רָאג ןעוועג וינעּפמעטס זיא ,לעטלעוו ןייז ןיא
 ןעוועג זיא סָאװ ,ן'ינעּפמעטס םענעי ןופ דעישרעטנוא רעסיורג ַא
 ...בוטש ןיא ןע'?דיירפ ייב
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 .ןעבעילוצנייא ךיז ןָא טביוה וינעפמעטס

 -יוהעגנָא ע'לחר טציא םהיא ייב טָאה לעטלעוו ןעגיזָאד ם'ניא
 .ןעבעל ןייז ןיא עלָאר עטסערנ יד ,עלָאר עסיורג א ןעלעיּפש ןעב

 ןעבָאה רימ סָאװ ,רהיא וצ לעווירב ןייז זַא ,ןעביולנ םהיא געמ עמ

 ,תמא ןייַא טימ ,טסנרע ץנַאג ןעבירשעג ןעוועגנ זיא ,ןעהעזעג ןעביוא

 ,העש רעטשרע רעד ןופ טבעילעגנייַא ןע'לחר ןיא ךיז טָאה רע ןעד

 .הנותח רעד ףיוא ס'נויצנב-םייח ייב ןעהעזרעד יז טָאה רע סָאװ

 -ירשעגנַא עלעווירב סָאד רהיא וינעּפמעטס טָאה דלַאב טשינ
 סָאװ ,לערעייפ סָאד זיב ,געט עכילטע טרעיודעג טָאה סע .,ןעב

 טָאה ,ןעצרַאה ןייז ןיא ןעדנוצעגנָא ןעבָאה ןעניוא עיולב סע'לחר

 רהעמ ןיוש ךיז טָאה רע זַא ,ױזַא ,טרעקַאלפעצ ,טנערבעצ טכער ךיז

 ןיא ךיז ייב ןעסָאלשרעּפ ךיז רע טָאה ,ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טינ

 יקַאט ןוא ,ןעטָאנ יד ןעבירשעג טָאה רע ואוו ,טרָאד ןוא ,לע'רדח

 יד טימ רעיּפַאּפ ןעבלעז םעד ףיוא ןוא ןעּפ רענענייא רעד טימ

 ךיוא רע טָאה ,ןעטָאנ ענייז ןעבירשעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןעסַאּפ

 .ןעבירשעג עלעווירב עסיוועג סָאד

 -יירש סָאד .?לעווירב ן'פיוא טציוושעגנ לעסיבַא טָאה וינעּפמעטס

 טנערעלעג טשינ ךיז טָאה רע .ךילרעווש ןעמוקעגנָא םחיא זיא ןעב

 ,טינ שודיח ןייק זיא יַאדוַא .ןיילַא ךיז ןופ רָאנ ,ץינרע ןיא ןעביירש

 .ןעּפ רעד ףיוא גיּפמוטש ןעוועג זיא רע סָאװ

 לעווירב סָאד ןעגָארטעגמורַא וינעּפמעטס טָאה נָאט עכילטע

 -ענוצרעביא ל?עטימ ןייק ןעניפעג טנָאקעג טשינ טָאה ןוא ךיז ייב

 ףיוא חילש רעטונ א ןעוועג זיא רעלקייּפ ישטכעמ .ןע'לחר סע ןעב

 -עג סע ואוו ,ָאד רעבָא ,דמערפ רעד ןיא רָאנ ךעלווירב עכלעזַא

 -ערטפעירב רעכילרהעפעג ַא ךיוא ישטכעמ זיא ,?עדיירפ א ךיז טניפ

 ,טצוּפענסיוא ךיז טָאה ,תבש טבעלרעד םיוק טָאה וינעּפמעטס .,רעג

 -עד רעטצעל רעד ךָאנ שילעּפַאק ןעכיוה ַא ןָאהטעגנָא ,דיומ א יו

 ,סָאג רעוועשטידרַאב ףיוא ןעננַאנעגסיױרא ןיא ןוא ,עדָאמ רעגיטלַאמ



 200 ןונעפמעטס

 אמתסמ ןַא ,טנעכערעג ,גנַאגרעיצַאּפש א ןעכַאמ וצ ,תבש עלַא יו
 עלַא ,ךעלבייוו עלַא :טסיזמוא רָאנ .טרָאד ןייז ךיוא ע'לחר טעוו
 ןעוהט ,ן'וינעּפמעטס ףיוא קוק ַא ןעּפַאח ,םורַא ךיז ןעהערד ךעלדיימ
 ע'?חר ןייא רָאנ ,ָאד ןענעז עלַא -- ךילטיור ןערעוו ןוא ?עכיימש ַא
 טזָאלעג טשינ םהיא טָאה עלעווירב ענעבירשעגנָא סָאד {ָאטינ זיא
 ץלַא רעטייו סָאװ רהיא וצ ןעגיוצעג םהיא טָאה סע .ןעהור
 | ,רעקרַאטש

 ואוו ,סַאג רענעי ףיוא ,ןיהַא ןהעגכרוד ןעבורּפ ךיז ףרַאד עמא
 -- ...ןענענעגעב יז ךיא לעװ רעמָאט ,טנהָאװ יפתפנ-קיזייַא בר
 -ןצ עקנילָאװַאּפ ױזַא זיא ןוא טכַארטעג וינעּפמעטס ךיז טָאה ױזַא
 ןיא טפעיטרעפ ןעסעזעג זיא ע'לחר ואוו ,רעטסנעפ םוצ ןעגנַאגעג
 :פעדעיל עטנַאקעב סָאד ןעגנוזעג ךיז טָאה ןוא ןעקנַאדעג ערהיא

 ,ןילַא ענייא

 ,ןייטש א יוװ ,דנעלע

 ,ןעדער וצ םענייק וצ בָאה ךיא
 ,ןיילַא ךיז וצ רָאנ

 ,ןייטש ַא יו ,דנעלע
 ..ןעדער וצ םענייק וצ בָאה ךיא

 ןוא "תבש-טוג, םעד םיצולּפ טרעהרעד טָאה יז זַא ,תליחת
 -עגסיוא רהיא ךיז טָאה ,ן ינעּפמעטס ןהעטש ךיז רַאפ ןהעזרער
 -טע ןיוש ן'וינעּפמעטס טָאה יז) םולח ןימ א זיא סָאד זַא ,טכַאד
 סָאד ןעמונעצ טָאה יז ןַא רָאנ ,(...םולח ןיא ןעהעזעג לָאמ עכיל
 ס'ןינעּפמעטס טנעיילעגרעביא טָאה ןוא רעיּפַאּפעטָאנ לעקיטש
 ןָאהטעג קוק ַא ,טרָא ם'נופ ןעביוהעגפיוא ךיז יז טָאה ,עלעווירכב
 : ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג ןוא רעטסנעפ ןיא

 םהיא טֿפָאװ ךיא : ןעגנַאנעגקעװַא זיא רע סָאװ ,קילג ןייז --
 | / !זינעּפמעטס א רָאג ריד ַאנ ...טלעיּפשעגּפָא

 -סיױרַא טלָאװעג סָאד טָאה ןוא לעווירב סָאד טּפַאחעג טָאה יז
 ךיז טָאה יז רָאנ ,סױרַא ןעסיורד ןיא רעטסנעפ םעד ךרוד ןעצימש
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 -ַאקעגפיונעצ ,טנעיילעגרעביא ?ָאמ א ךָאנ סָאד טָאה ,טּפַאחרעּפ

 ךיז וצ טגעלעגניירַא ןוא ,הליגמ ַא ףיונעצ טעשטַאק עמ יו ,טעשט

 ,ןיירַא ינעשעק ןיא

 ,רעקרַאטש ןוא רעסערג לָאמ עֶלַא ןערָאוװעג זיא םעכ סע'לחר

 ןעגערפ ןוא ,ןילַא םהיא ןהעז רָאנ טלָאװעג ךיז טָאה רהיא ןוא

 טפור ױזַא יו ?סָאד טסייה סָאװ :ןעגיוא רעיפ רעטנוא םהיא

 "יווק ַאזַא רהיא רע טביירש הזעה ַא רַאפ סָאװ טימ ?סָאד ןעמ

 ןעמונעג טָאה יז ..?יז זיא רעװו ןוא רע זיא רעװ ?עלעט

 ץיגרע םהיא טימ ךיז ןעמ טנעגעגעב ױזַא יו ,ןעלטימ ןערעלקדוצ

 ןעלעוו ייז סָאװ ןערעה ןענָאק טינ לָאז רענייק ואוו ,טרָא ַאזַא ןיא

 ,האצמה א ףיוא ןעלַאפעג זיא ןוא ,ןעדער ךיז ןעשיווצ

218. 

 לעדיירפ ייב ןעלערַאק שטייב ַא

 .ס'וינעפמעטס

 ,רעייט ןעטסָאק טשינ לָאז סע ןעוו ,רעגעיווש ,רהיא טרעה --

 עטוג ,ןעלערַאק שטייב ַא ףיוא ןעוועג עט'נלעב ַא ךיא טלָאװ

 .ןעלערַאק ערעווש

 העג :טגָאועג לָאמ לעיפיוו ןיוש ריד ךָאד בָאה ךיא ,ונ --

 ןעביולקסיוא ריד וד טסעוװ ,ס'וינעּפמעטס ל?עדיירפ וצ ךרוד ךיז

 .דלַאב רימ טימ םוק ,טסליוו וד ביוא .טסולג ץרַאה ןייד סָאװ

 .רעייט טינ ןעבענּפָא ריד יז טעוװ רימ בעילוצ

 -ָארּפ טימ ןעמונרעפ ךיז טָאה סָאװ ,?עדיירפ עצראווש רעזנוא

 ,זייווכעלסיב טָאה ,ןעלערַאק סנעטסניימ ,תונוכשמ טימ ןוא טנעצ

 רעד טימ ןעלדנַאהוצרעטנוא ןעביוהעגנָא ,רעטכעלעג ַא ףיוא ,ױזַא

 ןעפיוקוצּפָא גיליב ץנַאג דיב טַאהעג טָאה יז סָאװ ,הרוחס רעגיזָאד

 "יב ךיוא ןעגנערבּפָארַא סָאד םעדכָאנ ןוא תובוח-ילעב ערהיא ייב

 -ערַאק טימ ןעלדנַאה סָאװ רעבייוו) סעצינלַארַאק עלַא יו ,רעניל

 -רעד ןעביוהעגנָא יקַאט טָאה יז זיב ,טיירב ױזַא ,גנַאל ױזַא ,(ןעּכ
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 טימ ןוא רעװעשטידרַאב עלַא טימ תמא ןייֵא ףיוא ןעלדנַאה וצ טימ
 עטכער ַא זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה עקוועּפעזַאמ ץנַאג .רעדָארב עֶלַא
 -מעטס לעדיירפ ייב ,ןע'לדיירפ ייב ןעמ טגירק ןעלערַאק שטייב
 .ס'וינעּפ

 טייקגיהעפ ַאזַא ןע'לדיירפ וצ טמוק יװ } ךַאז עכילרעדנואוו ַא
 ? ןעדערנייא ןענָאק ױזַא ,םינוק יד טימ גנומענעב ַאזַא ,רחסמ םוצ
 ןיא רהיא וצ ןעמוקעגניירַא ןענעז רונש רעד םימ הכלמ-יסָאוװד זַא
 : אבה-ךורב ןעטיירב ַא ןעבעגענּפָא לעדיירפ ייז טָאה ,ןירַא בוטש

 רהיא ?הכלמ-יסאװד ,רהיא טכַאמ סָאװ 1 טמוק ?עצַאקס --
 ? ןָא גנַאל ןופ גיוא ןייֵא ךייַא ףיוא ןיוש בָאה ךיא זַא ,טסייוו

 ?לעדיירפ ,סעכלעזַא זיא עשז סָאװ --
 טָאה רהיא זַא ,רהָאי ַא ןיוש ?רהיא טגערפ ,זיא סָאװ --

 } טינרָאג ןוא -- ןײרַא בוטש ןיא ךיז וצ גנורעיצ ַאזַא טכַארבעג
 -סיוא ךיז רונש רעייֵא טימ ןהעגניירַא לָאמַא סָאד טלָאז רהיא
 -יסָאװד ,ןעבעלכ ,עפ .טסַאּפ רהיא סָאװ ,סעכלעזַא סיּפע ןעביולק
 !ןויזב ַא רימ שזַא ןיא סע ,הכלמ

 סָאװ רָאנ ,עצדרעס-לעדיירפ ,טכערעג יאדוַא טנעז רהיא --
 ןייק טינ ליוװ רונש ןיימ זַא ,ןײלַא ןיוש טגָאז ,גירלוש ךיא ןיב
 ?יז טעב ךיא ?לעיפיוו ,ןעלערַאק

 סָאד ?טינ ליוו יז ,טסייה סָאװ ! סעיינ ַא רָאג ךייַא טָאנ --
 ! ןעמ ליוו ,השקשינ ,רימ ייב ;טינ ןעמ ליװ ךייַא ייב זיא

 ןעסיורג ץנַאנ א טנעפעעג ךיג רעד ןיא טָאה לעדיירפ ןוא
 ןופ ןעהיצסיורַא ןעביוהעגנָא טָאה ןֹוא ,טברַאפעג ןירג ,ןעטסַאק
 רַאפ ןענעלרָאפ ןוא ןערעדנַא ן'כָאנ ןעלערַאק לעטניב ןייא ןעטרָאד
 -ניוו טימ ןוא ייברעד םירובד ענעדעישרעפ לעיפ טימ ,םינוק יד
 .עט'רחוס עטכער ַא יוװ רָאנ ,ןעשינעש

 ,ןעגלָאפ ךימ טלָאז רהיא זַא ,הכלמייסָאװד ,רהיא טהעז --
 ,ןעלערַאק שטייב יד טָא ןעמענ ןעסייהעג רונש רעיא ךיא טלָאװ
 עמ יו ,םענייאניא ךייא טימ סטכעלש ןופ ןייז ןייר ױזַא לָאז ךיא
 ןפערעּפ "רענַאילרַאא ןעלערַאק שטייב ַאזַא ךָאנ ןעבַאה רַאג ףרַאד
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 -- א ױזַא טָא ,זלַאה ן'פיוא ,?חומ טייז ,ןָא רָאנ ייז טוהט רהיא

 ןעסייוו רעייַא וצ ךייַא ןעסַאּפ ייז יוװ ,ןעבָאה ךיא לָאז רהָאי אזַא

 רעייַא זַא ,ןעבעג טָאג זָאל ןוא דייהרעטנוזעג ייז טגָארט !זלאה

 טייצ רעד ןיא רהָאֹי ַא רעביא ןעפיוק ןענָאק ךייַא לָאז רעגעיווש

 יו ,ךַא .ךעלרינש םףניפ ַא סיּפע לערעּפ עסיורג עכלעזַא שטָאח

 רהיא ,הכלמייסָאװד ,רהיא ןיוש טגָאז ! םינּפ םוצ ךייַא ןעדיילק יז

 ,רהֶאי ַאזַא ןעבָאה ךיא םָאל ,ןעלערַאק ףיוא עט'ניבמ ַא אי ךָאד טנעז

 { םלוע לש ונובר

 עלעגעיּפש ַא טּפַאחענסױרַא לעריירפ טָאה רעטרעוו יד ייב

 יד ןוא ,ןע'לחר ןעגעקַא טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ןעטסַאק ם'נופ

 סיורג רַאפ ןע'לדיירפ ייב טעשטשילבעג ןעבָאה ךעלעגיוא ענירג

 שינערער לעיפ ןופ ןעטָארטעגסױרַא רהיא זיא סייווש ַא ןוא ,תחנ

 ,שינעשניוו טימ ןוא תועובש טימ

 רהיא טָאה -- ?סנייז ךיז טוהט וינעּפמעטס רעײַא ןוא --

 ,רדח םעד ףיוא רעגניפ ן'טימ ןעזיוועגנָא ,טגָאזעג הכלמ-יסָאװד

 .תולוק עסיז ענעטלעז ןערעה טזָאלעג ךיז ןעבָאה סע ןענַאװ ןופ

 טרעפטנעעג לעדיירפ טָאה -- ,ןעטרָאד טלעיּפש רע ,ָאי --

 ענױזַא ,ןעלערַאק םינימ ערעדנַא ךָאנ ןעזייוועב ןעמונעג טָאה ןוא

 -יסָאװד טימ ןע'לדיירפ ןעשיווצ ךיז טָאה ?ייוורעד ןוא ,ענױזַא ןוא

 ןעשיווצ ןייז וצ רעהעג סע יו ,סעומש רעגנַאל ַא טּפינקרעפ ן'הכלמ
 .טפעשעג ןעגעוו ךיז טדערעצ עמ זַא ,סעקרעמערק ייווצ

 רעד ןופ סעומש םעד טָאה ןוא טייז ַא ןיא ןעסעזעג זיא ע'לחר

 ןייֵא טרעהעג טָאה ע'לחר .טרעהעג טשינ ןע'לדיירפ טימ רעגעיווש

 ןעבָאה סָאװ ,רעטרעוו ערעדנַא רָאנ ,?וק רעדנַא ןייַא ,סעומש רעדנַא

 ,רעטרעוו עכלעזַא ,עלעדעיפ ס'וינעּפמעטס ןופ ןערעה טזָאלעג ךיז

 ןיא יז ןוא ,ןיירַא ןעצרַאה ןיא ךיילג ןעגנַאגעג רהיא ןענעז סָאװ

 טָאה עלעדעיפ סָאד זַא ,טרָא ם'נופ ןענַאטשעגפיוא טלָאמעד טשרע

 ףיוא ןעזיוועב ךיז טָאה וינעּפסעטס ןוא ןעלעיּפש וצ טרעהעגפיוא

 ןענעז ייז ןוא טנעגעגעב ךיז ןעבָאה ןעגיוא ערעייז .,ריהט רעד

 ןהעטש ןעבילבעג זיא וינעּפמעטס ..,רעייפ יו ,ןערָאװעג טיור עדייב
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 ףיוא טקוקעג טָאה ע'לחר ןוא .,רעהַא טינ ,ןיהַא םינ ,ריס רעד ייב
 טייצ ןיוש זיא סע ןַא ,רעגעיווש רעד חשעמ תעשב טגָאזעג ,םהיא
 ַא טימ ןָאהטעג ּפַאח ַא ךיז טָאה הכלמייסָאװד = .םייהַא ןהעג וצ
 : דנעה יד ןיא ךערב

 ךיז ןעבָאה ריס יװ ,רָאנ טהעז !רימ זיא רענוד ַא ,יוא --
 רַאפ ,לעדיירפ ,ןעמענ רימ ייב רהיא טעװ סָאװ ,ונ 1 טדעררַאפ
 .לעריירפ ,רעייט ןעמענ טינ רהיא טרָאט רימ ייב ?ןעלערַאק יד
 ! תונמאנ ףיוא ןעלדנַאה רהיא טפרַאד רימ טימ

 לָאז ךיא ,הכלמ-יסָאװד ,רהיא טרעה ! תונמאנ ענייר ףיוא --
 | ןעגיל ַא ךייַא גָאז ךיא ביוא ,ןעסיב ןעטשרע ן'טימ ןעגרעוורעד ךיז
 ףיא ,ךעלברעק ןהעצכַא ןעלערַאק יד רַאפ טעקיטעג רימ טָאה יסָאס
 -רָאג רָאנ ! ןַאמ ןיימ טימ ,םלוע לש ונובר ,טנוזעג ןייז ױזַא לָאז
 טנעז רהיא ןוא ,יסָאס זיא יסָאס -- בשיימ ךיז ןיב ךיא .םינ
 ןוא ,ךעלברעק ןהעצפופ רַאפ ּפִא ייז ךייֵַא בעג ךיא ,הכלמ-יסָאװד
 -רַאפ ךיא ביוא ,סנעגייא ןיימ ףיוא ןעגָאמרַאפ טינ סע לָאז ךיא
 !ינעטָאג ,סיּפע ייברעד ןעיד

 ,ןעבעג ךייַא ךיא לעװו ףלעווצ ,ןהעצפופ קַאי ןהעצפופ ---
 ,טלעג ןמוזמ ךעלברעק ףלעווצ ,?עדיירפ

 ךיז טגניד ;הכלמיסָאװד ,ןייז רימ רחיא לָאז טנוזעג ,יוא --
 טָאה ןוא ץיה סיורג טימ ןעגירשעגסיוא לעדיירפ טָאה -- ! טשינ
 יו ,ןפוא םעד ףיוא דנעה עדייב רַאפ ן'הכלמייסָאװד ןעמונעגנָא
 ןעצנַאט ןעהעג ייז תעשב דנעה יד רַאפ ךיז ןעמענ רעבייוו ייווצ

 ,סביליירפ ַא |

 ץ'וינעּפמעטס טימ ע'לחר לייוורעד ךיז ןעבָאה טונימ רעד ןיא
 ,רעטרעוו רַאּפ ַא טימ ןעפרַאוורעביא ןוזּפחב טנָאקעג

 .וינעּפמעטס ,ןעגָאז סיּפע טלָאװעג ךייַא בָאה ךיא --
 ,ע'לחר ,ןעגָאז טלָאװעג ךיוא ךייַא בָאה ךיא --
 ,טגָאזענ ןיוש רימ טָאה רהיא --
 ? ןעוי --
 .לעווירב ם'ניא --
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 .גיצניוו ךָאנ --
 ,לעיפדוצ ןיוש --
 .וליפַא קלח-טרעדנוה ןייק ,ןייגנ --
 .תועט ַא טָאה רהיא --

 ןָאק ואו !ברַאטש ךיא ,ןעבעל ןיימ ייב ךייא רעווש ךיא --
 ? ןןעהעז ךייא טימ ךיז ךיא

 .ןעהעז ךיז ןענָאק רימ ואוו ,טינ טייוו ךיא --
 ? טכַאנרַאפ ןעדייס --
 ? ואוו --
 .סַאג רעקטריטסַאנָאמ רעד ףיוא --
 ? ןעוו --
 טייז רענעי ןופ ןהעגנסיורַא טעוװ רהיא ..סטכאנדוצ-תבש --

 ,ןעטרָאג ןעקסריטסַאנָאמ םוצ
 ,טינ ליוו ךיא ,טינ ןָאק ךיא --

 ףיוא סיױרַאטהעג ,ךייַא טעב ךיא .ע'לחר ,טזומ רהיא --

 -וצ-תבש ,ןעטרַאװ ןיוש לעוו ךיא ,ןעטרָאד טייז !טונימ ןייא
 | ...ע'לחר ,םשה ןעמל ,סטכַאנ

 .ןייז טינ לע ךיא --

 ..!ןייז טעוו רהיא ,ע'לחר ,ןייז טעוו רהיא --

 -- ,הכלמ-יסָאװד ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- ,רעטכָאט ,ונ --

 -רַאק ןהעצרעפ רַאפ ןעגנודעגסיוא םיוק .םייחַא ןהעג ריִמָאַל ,םוק
 טנעז רהיא זַא ,לעדיירפ ,טסואוועג טינ רָאנ בָאה ךיא ,ָא .ןעב
 ! עט'רחוס ַא הירב אזַא

 רהיא ,ןייז רימ רהיא טלָאז טנוזעג ,ןעבעל הכלמייסָאװד ,ע --
 טנָארט !טנוזעג טהעג ,גָאט ןעטוג ַא ,השקשינ ,ןעגניד טוג ךיז טנָאק
 !טנוזעג טסיירעצ !טנוזעג טצינרַאֿפ !טנוזעג

 -עגסיוא רימ סָאד טָאה יז יוװ ,ןחעג יז לָאז סעילוק ףיוא --

 .ןוינעּפמעטס וצ טגָאזעג לעדיירפ טָאה -- !רעסַאװ סָאד טכָאק



 211 ןונעממעטס

 -עט עסייוו יד ,רונש יד ,יז ןוא -- .ריט יד ייז ךָאנ םכאמעגוצ
 ,ןעלערַאק יד ױזַא רחיא טסַאּפ סע .טגייווש ןוא ךיז טציז ,עצעל
 ...םעקרעשטַאּפ ריזח ַא יו

 צצ

 .ןעלכערַאק לָאמ ט ךָאנ

 טָאה ,ןעלערַאק שטייב רעד טימ םייהַא ןעמוקעג זיא ע'לחר זַא
 -יימש ןעכילקילג ַאזַא טימ רחעווש םוצ טרהיפעגוצ רעגעיווש יד יז
 .סָאװ ערוי ימ ןענואוועג ָאד טלָאװ יז יוװ ךיילג ,לעכ

 א ?ןעלעראק יד ףיוא ,ילתפנ-קיזייַא ,וד טסגָאז סָאװ --
 ! האיצמ ע'רשכ ַא יקַאט ,החאיצמ

 ףךיז טָאה ,ןע'?חר וצ טנעהָאנ ןעגנַאנעגוצ זיא ילתפניקיזייַא
 ןָאהטעג ערָאמש א טָאה ,ןיבס רעטכער א יו ,טקוקעגנייַא קרַאטש
 : ןָאהטעג גערט ַא ןוא זָאנ רעד טימ

 ?לעימיוו ,ייז רַאפ טלחָאצַאב וד טסָאה סָאוװ --
 -- ?ףערט ,הכרדַא ,ונ .רחוס ַא סיּפע ךָאד טזיב ,ףערט ,ונ --

 ,עלעכיימש ַא טימ טגָאזעג חכלמ-יסָאװד םהיא טָאה
 ?לעװלָאװ יצ ,רעייט יצ ,םינ סייוו ךיא --
 ַא ייב יו ,האיצמ א ,הטוש ,האיצמ ַא ריד גָאז ךיא זַא --

 טכַאקעגסיױא ,טעקירַאהעגנָא גונעג ךיז בָאה ךיא ,ריד להָאמ {בנג
 א ,עק'רמז-ילכ יד ,עקרַאילכַאמ רעגיזָאד רעד טימ רעסַאװ סָאד
 ע'תמא ןייֵא ,ןענניד טוג ךיז ןָאק יז ,ונדונ !םינּפ ןיא רהיא עּפיס
 יױזַא סע ךיז טָאה יז ןעוו ןוא ואוו ,יז טסייוו חור רעד ! עכידעס
 -םיירש ףיוא רָאנ יקַאט -- רהיא ייב עלעקסיּפ ַא } טנערעלעגסיוא
 ַא טימ טרער יז זַא ןוא ,ליוס רחיא םיוא ?עבעווש ןוא ךעּפ ,ךעל
 רהיא ףיױא לָאז הנושס התיס ַא ,טכעה א יװ ,יז םעניּפ ,הנוק
 -קיזייַא ,וד טסגייווש סָאװ ,ונ ...! עכוינעּפכעטס רעד ףיוא ,ןעמוק
 ,רעגײטשַא ,סָאװ ,תוניבמ ןייד ןערעה רימָאל ,ןיוש גָאז ? ילתפנ
 ? ןעלעראק יד טָא ןעטסָאק ןעפרַאד
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 -קיזייַא טָאה -- ? ןעטסָאק ןעפרַאד סָאװ ןעלערַאק יד טָא --

 -ַאק יד טָא -- ,דרָאב רעד ייב ךיז ןעמונעגנָא ,טרעפטנעעג ילתפנ

 םָאֹל ,רָאנ ַאש -- ,סיורג ױזַא ,סיורג ױזַא ןעטסָאק ןעפרַאד ןעלער

 ,האיצמ א -- ,ןערַאנּפָא טינ ךימ לָאז ךיא ,טַארוקַא ןעגָאז ריד ךיא

 -ַאב וד טסָאה ,האיצמ ַא ןענעז ייז ביוא ?האיצמ ַא ,וד טסגָאז

 ןעבלַאהטסכעז יוװ רעגיצניו טשינ ןעלהָאצַאב ייז רַאפ טפרַאד

 .ןעבעיז עלַא ייז ןענעז הטרעוו רָאנ ,ךעלברעק
 ןופ יו ,ןעסָאשענסיוא הכלמ-יסָאװד טָאה -- 111שקָאל --

 ןוא ןָאהטענ רעטיצ ַא שזַא טָאה ילתפנ-קיזייַא ןוא ,טַאמרַאה ַא

 !דרעפ תרוצב המהב !רענייא שקָאל -- .טייז ַא ןיא ןעטָארטענּפָא

 -עק ענעגושמ 1 ? ךעלברעק ןענלַאהטסכעז -- ןעלערַאק שטייב אזַא

 ! רהָאי ַא ןיא טדערעגסיוא טינ סע ךָאד טלָאװ רעמוטש א ! עקשעמ

 !רַאנ רענעפירעגּפָא וד ,וצ ךיז קוק ,ַאנ ?ןיינ יצ ,ןעגיוא טסָאה

 טָאה ,דנַאה ַא רַאפ ןע'לחר ןעמונעגנָא טָאה הכלמייסָאװד ןוא

 -עב ןוא ּפָאק םעד ןעביוהענפיוא רהיא ,רהעווש םוצ טרהיפענוצ יז

 ךעלטרעווכעטש טימ ןעטָאשעג ,האיצמ יד ן'ילתפנ-קיזייַא ןעזיוו

 רעד טימ טערָאמשעג טָאה ךאבענ ילתפניקיזייַא .תוללק טימ ןוא

 ןעדערסיוא ןיוש טָאהעג ארומ ןוא ןעגיוא יד טימ טלעטניפעג ,זָאנ

 זיא ס ןוא טמערַאברעד םהיא ףיוא ךיז טָאה טָאנ זיב .טרָאװ ַא

 ןיוש טָאה -- קרַאמ ם'נופ עלעקעטש ן'טימ לעדנעמ-השמ ןעמוקעגנָא

 -עש ן'םיוא ןע'לחר ייב ןעלערַאק יד ןעצַאש ןעמונעג לעדנעמ-השמ

 ,ןעטסָאק ןעפרַאד ייז זַא ,ןעפָארטעג טָאה ןוא ,זלאה ןעסייוו ,םענ

 -עצ ױזַא הכלמ-יסָאװד ךיז טָאה ָאד .,,?ערעיירד ַא ,אמזוג ילב
 סיורג רַאפ ,דניק ןיילק א יו ,טנייוועצ שזַא ךיז טָאה יז זַא ,טמאלפ

 עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טשינ טָאה רענייק סָאװ ,עדַאסָאד

 סָאװ ,גיטהעווצראה רַאפ רשפא ןוא ,טלעדנַאהעג טָאה יז האיצמ

 .טרַאנעגּפָא בָארג ױזַא יז טָאה עכוינעּפמעטס

 -- .ןעלדנעמ-השמ וצ טנָאזעג יז טָאה -- {רחוס א ץד --

 ,לערעיירד ַא סיּפע סָאװ !רענייז עטַאט רעד יוװ ,ןיבמ אזַא טקנוּפ

 ?רעגינעוו טינ סָאװ רַאֿפ ?ָאנהוו
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 סָאװ ,רַאמרעד ,הטרעוו טינ רחעמ ןענעז ייז סָאװ ,רַאפרעד --
 ןהעזעג ךיוא בָאה ךיא .,ןעלערַאק ע'טושּפ רהעז ןענעז ןעלערַאק יד
 ןיוש בָאה ךיא ןַא ,ןעטכַאד ריד ךיז זָאל .עמַאמ ,ןעלערַאק לָאמַא
 ...ןעלערַאק שטייב עטכער ַא לָאמַא ןהעזעג

 טערַאיעג ןוא טגעירקעג יירד עֶלַא ךיז ןעבָאה גָאט ןעצנַאג םעד
 ,ןעלעראק יד רַאֿפ

 --- ,ןעצרַאה ןיא ?ױטסיּפ ַא טימ ןעבעג רעפעב רימ לָאז רע --
 אחינ רהעמ לעיפ רימ ייב טלָאװ -- ט'חנעט'עג הכלמ-יסָאווד טָאה
 !"ןעבלַאהטסכעז, טרָאװ סָאד םהיא ןופ ןערעה רעדייא ,ןעוועג
 -נייה ןעמוקַאב יז לָאז ערילח יד ,עקרַאילכַאמ יד ןייז זָאל ,אלימ
 -ּפִא טינ רענייק ךָאנ טָאה ךימ) טרַאנעגּפָא ךימ טָאה ,גָאט ןעגיט
 רהֶאי רעטיב-רעטסניפדץרַאוװש רעד יז טּפַאח ,אלימ -- ,(!טרַאנעג
 ךָאנ גוט סָאװ וצ רעבָא !םענייאניא ן'וינעּפמעטס רּהיא טימ
 הקמ ַא טימ ןערהָאפסױרַא ןוא ןעדנואוו יד ףיוא םענעי ןעצלַאז
 ןעבלַאהטסכעז !"ןעבלַאהטסכעזא רָאג ריד ַאנ ?"ןעבלַאהטסכעז,
 ןיא רהיא ןע'תחדק ןעבלַאהטסכעז ןוא בייל ן'פיוא רהיא תוכמ ץוט
 ןיימ ,טלעג ןיימ רהיא ייב ,ריד להָאמ ,לעװ ךיא ! רעבעל רעד
 !ריד ?הָאס ,ןהייצ יד ןופ טנוה ַא ייב יו ,ןעסײרסױרַא ,טולב
 { ? "ןעבלַאהטסכעז, ןעגָאז ךיז ןעניגרַאפ רעבָא

 זַא ,ןערָאװעג סאמנ ױזַא ןע'לחר רעזנוא זיא ענעצס עצנַאג יד
 ייב ןעטלַאהעב ןוא ןָאהטענסיױא ףָאלש ן'רַאפ ןעלערַאק יד טָאה יז
 ןיוש ייז לָאז יז זַא ,העד רעד טימ ,ןעטסַאק ןיא ףעיט"ףעיט ךיז
 טָאה ץלַא ןופ רהעמ .ןעבעל טעװ יז לייוו ןוהטנָא טינ רהעמ
 ןעמונרעפ ךיז טָאה ?עדנעמ-השמ סָאװ ,ןעסָארדרעפ ןע'לחר רעזנוא
 טשינ וליפַא זיא ןֹוא ןעלעראק יד רַאפ רעטומ רעד טימ ןעגעירקּפָא
 ןעגָאז ,ךיז טרחיפ סע יו ,ןייז וצ ףרַאד סע יװ ,רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ
 רַאפ טרהיפעגמורַא גָאט ןעצנַאג םעד יז טָאה עמ ."טנוזעג ץינרַאפ,
 טכַארטעב עמ יו טקנֹוּפ ,ןעלערַאק ערהיא ףיוא טקוקעג ,דנעה יד
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 ןעביוהעגפיוא רהיא טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ זיא רעכילטיא ;הוק ַא

 ראג ןעמ טָאה רחיא ןָא ןוא -- ןעלערַאק יד טּפַאטעג ,ּפָאק םעד

 ןייק ,עזייב ןייק ןעוועג טינ עבטב זיא סָאװ ,ע'לחר .,,ןעסעגרעפ

 ךָאנ ןוא ,ןעמעלַא ףיוא טרעייפעג גָאט ןעצנַאג םעד טָאה ,עט'נסעכ

 ץנַאג ךיז טָאה ןַאמ-הרבח רעגיזָאד רעד .ןע'לדנעט-השמ ףיוא רחעמ

 .ןײרַא שרדמ-תינ ןיא קעװַא ךיז זיא ןוא גָאטימ ןעסענעגּפָא ןייפ

 -יטש ַא שרדמה-תיב ןיא דנעבָא םענעי ןעוועג זיא סע יוװ ױזַא ןוא

 ןעבילבעגרעביא לעדנעמ-השמ ןיוש זיא ןכל ,םויס ַא ,חחמש לעק

 סע טגעלפ רע יוװ ,ןיירַא גָאט ןעסייוו ן'זיב בירעמ ךָאנ ןופ טרָאד

 .ךילטפָא ץנַאג ןוהט

 -עצ קרַאטש ,גיד'םכילעדאל ןעוועג ןעצנַאגניא רָאג זיא ע"לחר

 רעד ,רעיימ שילעה ַא יו ,טמַאלפעג רהיא טָאה םינּפ סָאד .,טכָאק

 רהיא טָאה ןערעהיוא יד ןיא ןוא טעשטשירטעג רהיא טָאה ּפָאק

 טימ סָאװ ,טסואוועג טינ רָאג טָאה יז .טפייפעג ןוא ןעגנולקעג

 .ןעסע טנַאקעג טינ יז טָאה ערעשטעוו ןייק .,,ךיז טוהט רחיא

 ,ןירַא ּפָאק ןיא טקיּפעג גונעג הבלמ-יסָאװד רחיא טָאה ,ךילנהעווענ

 : טסיומוא רָאנ -- טינ טקנירט יז סָאװ רַאפ ,טינ טסע יז סָאװ רַאפ

 -סיוא ךיג ךיז טָאה ,ךיז וצ ןעגיוא עטיור טימ קעװַא זיא ע'לחר

 ןעבָאה ןעגיוא ערהיא ןופ ןוא ,ןירַא טעב ןיא טגעלעגניירַא ,ןאהטעג

 -ערט עסייה ,עמערַאװ -- ,ןערערט ןָאהטעג סָאג א לָאמ ַא טימ ךיז

 ,ךס ַא ,ךס ַא ןוא ,ןער
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 .טכ אנ ערעווש ַא

 ,טסואוועג טשינ ןיילַא טָאה יז ?טנייוועג ע'לחר טָאה סָאװ

 סָאד .טנייוו יז זַא ,טלחיפעג טשינ ןליפַא טָאה ןוא ,טנייוו יז סָאװ

 רָאנ ,רעווש רהעז ,רעווש ןעוועג טייצ ַא ןופ ןיוש רהיא זיא ץרַאה

 ךרוד ךיז ןעטָאגעגסיױא ןוא ןעסַאנעצ ,טקייוועצ סע ךיז טָאה םיצולּפ

 "עג ןעביוא ןיוש ןעבָאה רימ יו ,טלחיפעג טָאה ע'לחר .ןערערט
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 טלהעפ סע ןַא ,ּפִא סיּפע רהיא טהעג סע זַא ,דנעלע זיא יז זַא ,טגָאז
 טסואוועג טינ יז טָאה סָאד -- רהיא טלהעפ סָאװ רָאנ ,סיּפע רחיא
 ערהיא זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה ע'לחר .ןעסיוו טנָאקעג טינ ןוא
 סָאד .ט'רטּפ'עג יז ןעבָאה ןוא טכַאמעג הנותח יז ןעבָאה ןערעטלע
 עמ טייוו יו ,ןעלהיפ וצ ףיוא גונעג ןיוש זיא "ט'רטּפ'עג, טרָאװ
 .רעדניק ןופ ןערעטלע ןוא ןערעטלע ןופ רעדניק :ןעסירעגּפָא דרעוו
 ,זנוא ייב ןערעה וצ טפָא רחעז סיוא-טמוק "ט'רטּפ'עג, טרָאװ סָאד
 א זיא "ט'רטּפ עג, טרָאװ סָאד ,החּפשמ רעדעי ןיא טעמכ ,ןעדיא
 טנייפ סָאװ ,חמוא רעצנַאג רעזנוא רַאפ גנוגידעלעב ַא ,ןויזב רעסיורג
 רחוא זיא עלַא ןופ רחעמ ...טייקגיצרעהמערַאב רחיא טימ סיוא ךיז
 ןעגעק סטכערחיפ ןייז טימ ,גנעג ענייז טימ לעדנעמ-השמ ןעגנַאגרעד
 טימ טלעיּפש יז עלָאר ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טָאה ע'לחר .רהיא
 ןוא טייקכילרחע רהיא טימ ,טייקסטונ רהיא טימ ןוא טייקנעש רהיא
 טָאה ע'להר .טישכת םעד ןַאמ רהיא ייב טפַאשיירטעג רהיא טימ
 ...םהיא ייב ןיא יז סָאװ ,ןהעזעגסױרַא

 ןוא טרעדורעצ ,טפיורשעצ ןעוועג טָאלג ע'לחר ןיא םלוכ ?לעו
 "רעביא טָאה יז סָאװ ,טייקגיניילק א .טייצ עטצעל יד טלעמוטרעפ
 טָאה סָאװ ,ע'לחר עמורפ יד ,עלחר ?ן'ינעּפמעטס ןופ ןעגָארטעג
 טשינ ,טייקשידיא ןופ רָאה ןייק ןעבעל רהיא ףיוא טזָאלעגכרוד טינ
 ןענעז סָאװ ,םיניד עלַא יד ןופ ןיד ןעטסדנימ ןייק ןעטָארטעגרעביא
 ,שמוח-שטייט ןופ ?עבייוו שידיא ַא ,ע'לחר -- ,ענידיא רעד וצ ךייש
 טנעגעגעב ,ךעלווירב םהיא ןופ טמוקעב ,ןעדמערפ ַא ןעניז ןיא טָאה
 טהיצ סע יוװ ,טלהיפ יז ,הברדא }1 טשינרָאג ןוא -- םהיא םימ ךיז
 רָאנ !הלילח ,חבשחמ רעטכעלש ַא סיּפע טימ טשינ ,םחיא וצ יז
 ,לעדעיט ן'פיוא טלעיּפש רע יו ,ןערעה ןוא םהיא ןעהעז ,ױזַא טָאלג

 טינ גיבייא טלָאװ ע'לחר !ןעלעיּפש ןייז ,ןעלעיּפש ןייז ,ךַא
 םהיא ןערעה ,ן'וינעּפמעטס ןערעה רָאנ ןעפַאלשעג טינ ,ןעסעגעג
 ,ייז ןעמערַאװ ,ןעקוק ייז זַא ,ןעניוא ענייז { םחיא ןעהעז ...ןוא
 !ןעגיוא ענייז ,ךַא ...ייז ןעשזעינ ,ייז ןעטעלג
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 טרעה ןוא ּפָאק ן'רַאפ דנעה עדייב טימ ןָא ךיז טּפַאח ע'לחר

 יד ןוא ,טּפָאלק ץרַאה סָאד יװ ,ןעּפָאלק ןעפיילש יד יוװ ,וצ ךיז

 .ךיז טוהט רהיא טימ סָאװ ,טינ טסייוו יז ,טהיצ ,טהיצ המשנ

 טהעזרעד ןוא ּפָאק ן'רעביא ערדלָאק רעד טימ רעביא ךיז טקעד יז

 טנַאמרעד ע'לחר .,םולשה הילע ,לעטע-היח ,עט'רבח עגילָאמַא רהיא

 טהעג סע ןוא ,ןע'נימינב טימ ןע'לטע-היח ןופ השעמ רענעי ןָא ךיז

 יד ּפֶא ךיז ןופ טקעד יז .בייל ן'רעביא טסָארפ ַא רעביא רהיא

 טנַאקעב א ,גנַאזעג טנַאקעב א רהעז םיצולּפ טרעהרעד ןוא ערדלאק

 סע זַא ,טניימעג טָאה ע'לחר .,עלעדעיפ טנַאקעב א ןופ ןעלעיּפש
 רעטנעהענ ץלַא יז טָאה רעטייוו-רעטייוו רָאנ ,סיוא רהיא ךיז טזייוו

 -ּפִא ם'ייב ,ךילנהעוועג ,טלעיּפש עמ סָאװ ,ןעלעיּפש סָאד טרעהעג
 ןיוש טָאה ע'לחר .םייהַא םינתוחמ יד הנותח רעד ןופ ןערהיפ

 טָאה ע'לחר ;טלעיּפש עמ סָאװ ,טַארוקַא טנעקרעד ןוא טרעהרעד

 סע ןוא ,לעדעיפ ן'פיוא ךיז ןהעגרעפ ס'וינעּפמעטס טנעקרע- ךיוא

 -מעטס ּפָא-טרהיפ סָאד זַא ,קפס ןייק ןעווענ טינ רהיא רַאפ ןיוו זיא

 טמוק יוװ רָאנ ,ערעשטעוו-הּפוח רעד ךָאנ םייהַא םינתוחמ יד וינעּפ

 ןוא הּפוח ןייק ןעוועג טשינ טנייה זיא סָאג רעד ףיוא ?רעהַא רע

 יד ?ןעטיידעב סָאד ןָאק סָאו ! םינתוחמ ןייק ָאטשינ ןענעז ָאד

 ןוא רעטנעהענ ץלַא ןערעה רעבָא ךיז ןעזָאל ןעצַאט יד טימ קיוּפ

 ןופ רהעמ רָאנ ;קַאמשענ ןעלעיּפש הרבח עצנַאנ יד ,רעטנעהענ

 ן'טימ טקעדרעפ סָאװ ,עלעדעיפ ס'וינעּפמעטס ןערעה ךיז טזָאל ץלַא
 .םילכ ערעדנַא עֶלַא גנַאזעג ןעכייוו םעד טימ ,ןעלעיּפש ןעסיז

 ,טעב ם'נופ ּפָארַאטננירּפש יז .ןעגילנייַא טינ ןָאק ע'לחר
 רעביא ךיז טגיוב ןוא ףיוא סע טנעפע ,רעטסנעפ םוצ וצ-טחעג

 ,סױרַא ןעסיורד ןיא בלאה רעכעה

 הנבל יד .ןעהעזענ טשינ טכַאנ ַאזַא גנַאל ןיוש טָאה ע'לחר

 -ענסיוא ךיז ןעבָאה רחיא םורַא ןוא ,?עמיה ןעטימ ןיא טרעיצַאּפש

 ןיא ןערירעמעש סָאװ ,ןעטנַאילירב -- ןערעטש םיפלא ימלא ןעטַאש

 -ניוו םוש ןייק .שירפ ןוא גנירנ ,םערָאװ זיא טפול יד .,ןעגיוא יד

 ןעסיורג ם'נופ ךיז ןעהעז סָאװ ,סילָאּפָאט עכיוה יד זַא ,ױזַא ,לעט



 2171 ןונעּפמעטס

 ןעטַאדלָאס יו ,ןעניוצענסיוא ןעהעטש ,ןעטרָאג ןעקסריטסַאנָאמ
 -ןעטלעז רָאנ .טשינ ךיז טרהיר לעטעלב ןייק .ךַאװו רעד ףיוא
 םענעש ַא ןעטרָאג ןעקסריטסַאנָאמ ם'נופ גָארט ַא סע טוחט ןעטלעז
 -עזַאמ ןיא ןיא סָאװ ,םימשב יװ ,ןעזָארג עגידנעקעמש ןופ חיר
 ןיַא טרָאד ךיז טרעה גָאטייב תמחמ ,טגעלעגנָא קרַאטש עקוועּפ
 ...היר רעדנַא

 -נוא טָאדוקַא טסַאּפ טכַאנ רעטנעכייצעגסיוא רעגיזָאד רעד וצ
 ע'לחר עכילרהע יד ,ענייר יד ,ענעש יד -- ,ענעש יד ע'לחר רעז
 ןעטַאשעצ ןעגיל סע ןעכלעוו ףיוא ,זלַאה ןעסייוו ןעסיורג רהיא טימ
 ַאזַא ןיא טנַאקעג ןעד טָאה ע'?חר ,ךַא) רָאה עדנַאלב עכייר ערהיא
 ןענַאק ןַאמָאר ם'נופ רבחמ רעד ןוא חנבל יד זַא ,ןעקנעדעג טייצ
 טינ ןעוועג ןענעז ןעגיוא ערהיא .(?רָאה ענעגייא ערהיא ןעהעז
 ןוא ,לעמיה רערעטיול רעיולב רעד יװ ,רעטיוק ןוא יולב רעגיצניוו
 רענעש רעד ןופ רע'סואימ ןעוועג טינ זיא םינּפ גיטכיל ןעש רהיא
 ןעגעוו טכַארטעג סָאװ-גיצניװ טָאה ע'לחר רָאנ .טכַאנ רעניטכיל
 טרעהעג ךיז טָאה סע ואוו ,ןעטרָאד ןעוועג ןיא ּפָאק רהיא :םעד
 ואוו ,טרָאד ןעוועג זיא ץרַאה רהיא ןוא ,ןעלעיּפש ענעטלעז סָאד
 .עלעדעיפ ס'וינעּפמעטס

 ןעטלָאװ ייז יוװ ךיילג ,גירעיורט ױזַא סיּפע ןעלעיּפש רמז-ילכ יד
 זנוא ייב ,טנעלענניירא דרע רעד ןיא ,ןעטלַאהעב ןעצימע טשרע-טָא
 דיירפ סיורג תמחמ ןוא ,ןייוועג ַא ךרוד סיױרַא ךיז טזייוועב החמש ַא
 -טזייוו רעגיטעמוא ךָאנ ...ןערערט רימ ןעסיגרעפ ןעגינעגרעפ טימ
 טלאה טלעוו עצנַאג יד ןעוו ,טכַאנ עבלַאה םיא ןעלעיּפש סָאד סיוא
 טימ חמשמ ךיז ןענעז ןעדיא ?עסיב ןייא רָאנ ,ןעפָאלש ןייא ןיא
 -ַּפִאֹרַא טימ ערעשטעוו-הּפוח רעד ןופ קירוצ גנידנעהעג ,סגידנענייוו ַא
 טהעטשרעפ ,דניק א ט'רטּפ'עג טָאה עמ ?זיא סָאװ :ּפעק עטזָאלעג
 ..,יתיתכחמ ,ונ -- ,םשה ךורב ,סָאד טסייח ,טגרָאזרעפ ,ךיס רהיא
 -מעטס ךיז טרעה טכַאנירעמוז רענעש רעליטש רעגיזָאד רעד ןיא
 סָאד טמהעלק סע ;לָאמ עֶלַא יװ ,רהעמ ךָאנ עלעדעיפ ס'וינעּפ
 ע'לחר ןוא -- תויח סָאד סױרַאטמענ ,המשנ יד טחיצ ,ץרַאה
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 יז .וצ ךיז טרעה ןוא רעטסנעפ ם'ייב עטעקַאנ-בלאה ַא טהעטש

 ,ןעפיולטנַא ןוא רעטסנעפ סָאד ןעכַאמוצ ,ןענַאד ןופ ןעפיולטנַא ליוו

 יז סע טהיצ טינגַאמ ַא יוװ ,סנעזייַא טימ יװ ,וצ יז טלַאה סע רָאנ

 טלָאװ יז יוװ ךיילנ ,טסנרע ױזַא וצ ךיז טרעה ןוא ןייַא ךיז טקוק יז

 טדער רע יו ,ןערעה טלָאװ יז יוװ ךיילג ,עלעדעיפ ןייז טינ ןערעה

 םינ ןוא ..,טנייוו רע יו ,טעב רע יו ,ט'הנעט רע יוװ ,רהיא וצ

 ןופ ןעידָאלעמ ענעש עניזָאד יד ןיא ןייֵא ךיז טרעה ןיילַא ע'לחר רָאנ

 : טכַאנ-רעמוז רעגיטכיל רעגיזָאד רעד ןיא עלעדעיפ ס'וינעּפמעטס

 רוטַאנ עצנַאג יד ,טפול עשירפ ,עכייוו יד ,ןערעטש יד טימ חנבל יד

 רעייז ןופ טכַאוװענפיוא יוו ןעבַאה ןעשינעטעשעב ערהיא עלַא טימ

 סָאװ ,ןערעה וצ ידכב ,על'עגר ַא ףיוא טלעטשעגפיוא ךיז ,ןעלמירד

 סָאד ןיא סָאװ ?טכַאנ עבלַאה םיא גנַאזעג ןימ ַא רַאפ סָאד זיא

 -עּפשרעפ רעד ,ררושמ-טכַאנ רעד ?טכַאנ עבלַאה םיא תולוק רַאפ

 ַאזַא טרעהרעד ,ןעמרַאג ןעקסריטסַאנָאמ ם'ניא יײװָאלַאס רעטניט

 -עב ,לעזלעה ן'פיוא ןעשטַאקרעפ טריבודּפעג ךיז טָאה ,קיזומ ןימ

 םהיא ןיא סע רָאנ ; זיא רעגייטש ןייז יו ,ךעלקיטש ענייז ןעזייוו

 -מעטס ןעיַאילָאגעשטשרעביא ןעטָארעג טשינ ,זומת ףוס ןיא ,דניצַא

 יו ,ךאבענ רע טָאה ענסעוו ךָאנ דלאב תמחמ ,עלעדעיפ ס'וינעּפ

 רָאנ םהיא זיא ?וק סיז ןייז ןופ ןוא ,ילכ יד ןערהָאװעגנָא ,לָאמ עלא

 ..לידבהל ,םיארונ םימי ךאנ ןזח ַא ייב יו ,שטיווק א ןעבילבעג

 רמזיילכ יד ןופ ןעלעיּפש סָאד טרעהרעד ,רעיירש רעד ,ןהָאה רעד

 ,עלעדיס רעד ןופ ּפָארַא זיא ,גָאט ןיוש ןיא'ס זא ,טנעכערעג ןוא

 ,קוסּפ םעד טגָאזעג טָאה ,לענילפ יד טימ ןָאהטענ שטַאּפ ַא טָאה

 "אתחנתא-חנומ, ַא טימ "וקידוקוק, ןעכילנהעוועג םעד טזָאלעגסיױוא

 עמ סָאװ ,רע'זגורב ַא ןיירַא הור ןייז ןיא קירוצ קעווַא ךיז זיא ןוא

 ,דניה יד וליפַא ,,,טשינמוא ןוא טסיזמוא ןעוועג חירטמ םהיא טָאה

 טרעהרעד ,סָאג רעקסריטסַאנָאמ רעד ןופ ,סנעטייוו ןופ ,םיבלכ יר

 ,הליחתכל ןעביוהעגנָא ןעכָאה ,טכַאנ ןעטימ ןיא רמז-ילכ עשידיא יד

 -נא ךיוא ןענעז ןוא ,ןעיִאוו וצ ןוא ןעליב וצ ,זיא גהנמ רעייז יוװ
 .ןעהורּפָא ךיז ןעגעל וצ ואוו טרא ןייא ךיז טכוזעג ,ןערָאװעג ןעגיווש
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 טָאה ,בוטש רעד יב חמחב ערוב ט'הכלמ-סָאוװד ,חוק יד ךיוע
 ,ןערעהיוא יד טלעטשעגפיוא טָאה ,,} הרג-הלעמ וצ טרעהעגפיוא
 .שנעמ רענידניז א יו ,ץכערק ןעפעיט ַא ךיוב ם'נופ טוָאלעגסיױרַא
 טימ תולעּפתה סיורג ןופ ךיז ןעכָאה ןעגעיצ ייווצ ס'נכש םעד ןוא
 ,רעטרע יד טימ ןעטיבעג ךיז ,דרע רעד ןופ ןעביוהעגפיוא לָאמ א
 .רענרעה ןעבָאה ייז זַא ,ערעדנַא סָאד סנייא ֿפייוורעד ןעזיוועכ
 -עיּפש סָאד טרעה סע זַא ,ןעזיוועב ,טבעלענפיוא טָאה ץלַא ,קלכח
 רעגיד'פושיכ רעמערַאװ ,רעגיטכיפ ,רעליטש רעגיזָאד רעד ןיא ןעל
 ,טכשאנ-רעמוז

 -עג ע'לחר עכילרהע רעזנוא ךיוא זיא םייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,טהעטש יז .סנעזייא טימ טעוװאקעגוצ יו ,רעטסנעפ ם'ייב ןענַאטש
 -וצ יו ,רבא ןייק טימ טינ ךיז טרהיר ,טרעדנואוורעפ קרַאטש יו
 .זיא יז טלעו א רַאפ סָאװ ףיוא טינ רָאג טסייוו ןוא ,טפיורשעג
 טרעה ןוא טהעטש יז .,,"!ינעטַאט ! טכַאנ ַא ,יַא ! טכאנ א ,ונָ;
 ןעלופ ן'טימ טּפול עשירפ יד טגנילש יז ,םישוח עלַא טימ ןייַא ךיז
 פעמיה ןעיולב ןיא טקוק יז .ט'פושיכ'רעפ ןעצנַאגניא זיא יז ,ליומ
 -יימ טנעלפ יז ןעוו ,טכענ-רעמוז ענעי ןָא ךיז טנַאמרעד ןוא ןיירַא
 -וק ,(עקנעלַאװַאז) עבזירּפ רעד ףיוא םייה רעד ןיא ןעציז זייוולעד
 ןיא חשעמ תעשב טלעיּפשענ ,ןעסַאּפ עסייוו יד ףיוא ,ףיורַא-ןעק
 :פעדעיל עטנַאקעב סָאד ןעגנוזעג ןוא (סעקשעליימ) סנעכייצ

 ,טכַאנ רעד ןעטימ ןיא טנייש הנבל יד
 ,ריט רעד ייב טציז עלערעּפ ןוא
 -- טכארטרעפ ןיוש זיא יז ,טצכערק יז ,םצפיז יז
 ! רהיא זיא גיטהעוו א ,יוא
 -- טכארטרעפ ךָאד זיא יז ,טצכערק יז ,טצפיז יז
 ...| רהיא זיא גיטחעוו 8 ,יוא

 טינ סָאד טָאה יז רָאנ ,ןעגנוזעג טלָאמעד יז טָאה לעדעיל סָאד
 -ויא טשינ וליפַא ,ָאי סָאד יז טהעטשרעפ דניצט ; ןענַאטשרעפ
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 זַא ,טלהיפ יז .סע טלהיפ יז ,סָאד יז טהעטשרעפ ךָאד ,ןעצנַאג

 ,טפול רעיירפ רעד ףיוא ,סױרַא ןעסיורד ןיא ,ןיהַא סיּפע יז טהיצ סע
 עילחר ,,.! סאמנ ,סאמנ ןוא סייה ,גנע ָאד רהיא זיא'ס זַא ,טלהיפ יז

 טנעלפ יז סָאװ ,ךעלדעיל ענעי ןופ לעדעיל ַא ךָאנ ךיז טנַאמרעד
 ,ריט רעד ייב ןעסיורד ןיא ,ןעבעל-רעמוז ,זייוולעדיימ ןעגניז

 ,ןהעטש ךיא והט רעסַאװ גערב ם'ייב

 ; ןעמוק טינ ריד וצ ןָאק ןוא

 -- ךימ וד טספור סנעטייוו ןופ ,יוא

 !ןעמיווש טשינ רעבָא ןָאק ךיא

 -- ךימ וד טספור סנעטייוו ןופ ,יוא

 ...1ןעמיווש טינ ריד וצ ןָאק ךיא

 זיא טֶא !טנעהָאנ רָאנ ןיוש ךָאד זיא רע -- ?? סנעטייוו ןופ,

 טימ ,רָאה עגנַאל ענייז טימ ,עלערעיפ ןייז טימ ,וינעּפמעטס ,רע

 ףיוא ןעקוק סָאװ ,ןעגיוא עגידרעייפ ענידנענערב ,עצראווש ענייז

 ,רעייפ רעייז טימ ,ץנאלג רעייז טימ יז ןעמעראװ ןוא דימת רחיא

 טנעהַאנ ןהעטש גיבייא טונימ רעד ןיא רהיא ךיז טליוו סע ןוא

 ניבייא ןוא ,ןעלעיּפש ןייז ןערעה ניבייא ןוא ןהעטש ,םהיא ןעבענ

 -רעפ טשינ ע'לחר ןָאק ךאז ןייא רָאנ ...ןעניוא ענעש ענייז ןהעז

 טימ ,טכאנ עבלַאה םיא ,וינעּפמעטס ,רעהַא רע טמוק יו : ןהעטש

 ?עלעדעיפ ןייז

 טא -- ?םינתוחמ יד טימ וינעּפמעטס רעהַא טמוק םורַא יו

 יז לעיפיוו ,ןחעטשרעפ טנַאקעג טשינ ןפוא םושב יז טָאה סָאד
 ןַא ,טנַָאמרעד ךיז טָאה ע'לחר .חומ םעד ןעכָארבעג טינ ךיז טָאה

 עשז יװ .הּפוח ַא ןעוועג טנייה זיא סאנלהוש רעד ףיוא ץיגרע

 ןענַאטשרעּפ יז טָאה טלָאמעד טשרע ?םינתוחמ יד רעהַא ןעמוק

 טעמבכ יקאט ,טנעהַאנ רָאנ ןיוש ןעהעזרעד טָאה יז זַא ,דוס םעד

 טלַאמעד טשרע .םינתוחמ יד טימ רמזדילכ יד ,בוטש רעייז ןעבענ

 -מעטס יוװ ,ןעהעזרעד טָאה יז זַא ,שינעטער סָאד ןעפָארטעג יז טָאה
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 רהיא ןענעקַא עדַארג ,בוטש רעייז ןעבענ טקנוּפ ךיז טָאה וינעּפ
 טימ ךָאנ ןעלעיּפש וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טלעטשענּפָא ,רעטסנעפ
 עלחר טָאה טלָאמעד טשרע .קשח רהעמ טימ ,טייקשירפ רהעמ
 -עג טָאה רע :ןָאהטעגפיוא ָאד טָאה וינעּפמעטס סָאװ ,ןענַאטשרעפ
 ,םלוע ןעצנַאג ן'טימ םינתוחמ עלַא ,הרבח עצנַאג יד ךיז טימ טּפעלש
 בעילוצ ןוא ,בוטש רעייז ייברַאפ ,רעהַא סַאג רעטנהעצ רעד ןופ
 ,םהענעגנַא רהעז ןעוועג וליפַא רהיא סָאד זיא הליחתכל -- ? ןעמעוו
 רעיש זיא סע זַא ,טדיירפעג ױזַא רהיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד ןוא
 טָאה ,גידנעליוו טשינ ןוא .טסורב רעד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא טשינ
 זַא ,רעטכעלעג ךיליירפ ַאזַא טימ ןיילַא ךיז וצ טכַאלעצ ע'לחר ךיז
 ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,לוק רהיא רַאפ ןעקָארשעגרעביא ךיז טָאה יז
 ,ןעסיורד ןיא זלַאה ן'טימ ,טעקַאנ-בלַאה ָאד טהעטש יז יו ,ךיז ףיוא
 ם'נופ ןעגנורּפשעגּפָא דניוושעג זיא ןוא -- ,רָאה ענעגייא יד טימ
 ןעפרָאװעגניײרַא ךיז טָאה ןוא ,טכַאמעגוצ סע ךיג רעד ןיא ,רעטסנעפ
 ,ןיירצ טעב ןיא

 -עג ע'לחר ךיז טָאה -- !רימ זיא דנואוו ,רימ זיא העווח
 טינ ךיז טרעלקעב עמ .זַא ,ןעמוק ןָאק עמ סָאװ וצ -- .טכַארט
 ןעטימ ןיא ךיז ןעלעטש !טלעוו רעד ןיא זיא ןעמ ואוו ,רעהירפ
 ןיא .; ןעליבסנַאמ םלועדניַאזַא רַאפ רעטסנעפ ןיא עטעקַאנ ַא טכַאנ
 עכלעזַא טימ ןהעגמורַא ,ןעכַאז עשירַאנ עטסופ עכלעזַא ןעבָאה ןעניז
 עמ --- וינעּפמעטס ןוא ...ינעּפמעטס ַא ןעגעוו תובשחמ ע'סואימ
 -ַאנ ןהעצ רעביא ןעדיא הדע עצנַאג א ןערהיפ ןלעב ַא ןייז ףרַאד
 ןופ ,ןעבָאה ףרַאד עמ +ןעמעוו ףעילוצ ? סָאװ כעילוצ -- ןעס
 ךיז טמענ ןענַאװ ןופ { ןוהט וצ סעכלעזא תוזע ןייַא ,ןעגעווטסעד
 ,ןהעז ףרַאד עמ .ןעגערפ םהיא סע זומ ךיא ?,,,ַאזַא םהיא ייב סע
 ..ןןעכַאמ ךילקילגמוא ךימ ליוו רע .ףוס ַא לָאמַא ןעבָאה לָאז ס
 ,ןעסעומשסיוא םהיא טימ ךיז ףרַאד עמ ,ָֿאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא
 ריד טלהעצרעד רע ..."זנור רעטשרע רעד רעסעבא :ןעמ טגאז יו
 'וצ-תבש ...ןעבעלכ ,שיטייל ץנַאג !"בעימש-בעילאפ :השעמ ַא
 ףע טעװ טרָאד ,סָאנ העקסריטסַאנָאמ רעד ףיוא ,רע טגאז ,סטכַאנ
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 ןיוש טלָאװ ךיא ...ןיימ ןייז ןעצנַאגניא ןעכַאמ רָאלק ןיוש רימ

 םָאל ,רעכיג ןעמוק ןיוש לָאז סטכַאנ-וצ-תבש רעבעיל םעד ,ןערהעג

 סָאװ ,ןהעגסיורַא סיוועג לעװ ךיא ? עוו ןוא סָאװ ןערעה ןיוש רימ

 רַאפ רָאנ ןעבָאה ןעמ ףרַאד ארומ ? ןעמעוו רַאפ ? ארומ ךיא בָאה

 ,ךאז ענענַאהטעגּפָא ןייַא ,שינעקישנָא ןייַא רָאנ ריד זיא סע ..,!טָאנ

 ?עיפ ױזַא ןֶא ךיז ןעמ טלהעצרעד טסיזמוא טינ ..!גונעג ןוא

 ...+ ןערהָאי עגנוי עניימ וצ ?רימ וצ רע טָאה סָאװ רָאנ ...תוישעמ

 ןעזייו טינ רָאט עמ ?ןיילַא ךיא טינ ןעוו ,גידלוש זיא רע ןוא

 םהיא ךיא טגָאװ ,ןייז דניצַא לָאז לעדנעמ-חשמ ...געוו ןייק םענעי

 ?רהעז ךימ טרעה רע ?רע זיא ואוו רָאנ .טלהעצרעד גנידסלַא

 ן'רַאפ רענייא יו ,ךימ עשטומ ךיא סָאװ ,ןָא םהיא סָאד טהעג סָאװ

 עמ זַא ,טוג טשינ .עמש-תאירק ןענעייל ףרַאד עמ ,ךא ,..? טדיוט

 ....!עמשי-תאירק ןייק טשינ טנעייכ

 'ר יתיוק ךתעושילפ

 ,ךתעושיל 'ד יתיוק

 ....יתיוק ךתעושיל 'ד

 טקעד ,ןײרַא סנעשיק יד ןיא ףעיט-ףעיט ךיז טלַאהעב ע'לחר

 סָאד ןערעה טשינ לָאז יז ,ערדלָאק רעד טימ קרַאטש רעביא ךיז

 :לֹוק א ףיוא עמש-תאירק טנעייל ןוא ,רמזדילכ יד ןופ ןעלעיּפש

 ןײרַא ךיז ןענ"הבנג רעטסנעפ ן'כרוד רָאנ ..."'ד יתיוק ךתעושיל,

 עלַא ןערעוו סָאװ ,עלעדעיפ ס'וינעּפמעטס ןופ ןעגנַאזעג עסיז יד

 -תאירק טנעייל ע'לחר ןוא .רעטייוו ןוא רענעטלעז ,רעליטש טונימ

 : עמש
 'ד יתיוק ךתעושיל,

 ,ךתעושיל 'ד יתיוק

 .. יתיוק ךתעושיל 'ד

 ןיוש ךיז טרעה סע סָאװ םיוק-םיוק עלעדעיפ ס'וינעּפמעטס ןוא

 ןוא .ןעברָאטשרעּפ יו ןערעוו תולוק עטצעל יד ןוא ,ןעטייוו ןופ



4 

 וינעּפמעטס
208 

 ןעּפיל ערהיא ןוא ,ןעסָאלשעגוצ זייווכעלסיב ןערעוו ןעגיוא סע'לחד
 : טרעה עמ סָאװ םיוק-םיוק ,ךָאנ ןעשטּפעש

 2 9 5 9 9 3 ךתעושיל?

 ךתעושיל . . . . יתיוק
 "=. . יתוק 2. 2

 ,ןעפָאלשנַא דרעוו ע'לחר ןוא

+ 8 56 

 -מעטס זַא ,רהיא ךיז ט'מולח סע ןוא ,ןעמַאלשנַא דרעוו ע'לחר
 טהעטש טייז ןייא ןיא ...ןעלעראק שטייק ַא ןָא רחיא טוהט וינעּפ
 טשטַאּפ ,םהיא טנָאלש לעדיירפ ןוא ,ןיליפתו-תילט ןיא רהעווש רעד
 -טדיוט זיא לעדנעמ-השמ ...טהעטש טלעוװ יד סָאװ ףיוא םהיא
 ענעגושמ טכַאמ ,ערעשטָאק ַא ףיוא גידנעטייר טרהָאפ ,רוכש
 ןיא ...ןעלערַאק שטייב ַא ןָא רהיא טוהט וינעּפמעטס ןוא ,תויועה
 -סיוא ,גיד'תבש ןָאהטעגנָא ,לעטע-היח טהעטש טייז רערעדנַא רעד
 -םעיל ױזַא ,ךילדניירפ ױזַא טלעכיימש ,הכלמ-תב ַא יו ,טרעיצעג
 / .טכיל ךס ַא ןָא-טרניצ ןוא ,ךיל

 יַאמל -- .ע'לחר יז טגערפ -- ?לעטע-היח ,וד טסוהט סָאװ;
 "? טכיל לעיפ ױזַא ןָא וד טסדניצ

 ַא טימ לעטע-חיח רהיא טרעפטנע -- ? הלאש ַא רַאפ סָאװ;
 -נעב טכיל טייצ ןיוש :תבש ברע ךָאד זיא סע -- .רעטכעלעג
 ..."!ןעשט

 ,ןעטכייל ייז ןוא ןענערב ייז לעה יו ,טכיל יד ףיוא טקוק ע'לחר
 טהעטש רע ...ןעלערַאק שטייב ַא ןָא רהיא םוחט ץינעּפמעטס ןוא
 רע .טמעהטָא רע יו ,טרעה יז זַא ,טנעהַאנ יֹוזַא רהיא ןעבענ
 טמערַאװ ןוא ןיירַא ןעגיוא יד ןיא ךיילג רהיא טקוק ןוא טהעטש
 ,טגניז ןוא טכַאל ,טלעווק ע'לחר .רהיא ףיוא ןעקוק ןייז טיס יז
 ...ןעלעראק שטייב ַא ןָא רהיא טוהט ןינעּפכעטס ןוא



 םכילע-םולש 994 =

 םורַא ץלַא ןוא לעטע-היח .,ןעשָאלרעפ טכיל יד ןערעוו םיצולּפ

 ןוא ךשוחירעטסניפ דרעװו סע ,ןעדנואוושרעפ דרעוו םורַא ןוא

 טזָאלב דניוו רעד ...רבק ַא ןיא יו ,רעלעק ַא ןיא יו ,טלַאק קרַאטש

 סע :גנַאזעג גירעיורט ַא ,גנַאזעג א ךיז טרעה סע ןוא ,טמייפ ןוא

 -עיפ טנַאקעב ַא רעדעיוװ ןיוש ,טלעיּפש לעדעיפ ַא יו ,ךיז טרעה

 ,אטינ ןיוש ןיא ןיילַא וינעּפמעטס .עלעדעיפ ס'וינעּפמעטס ,עלער

 ױזַא ,גירעיורט ױזַא רעבָא ,ןערעה ךיז טזָאל עלעדעיפ ןייז רָאנ

 ,סיּפע ךיז טרעה סע ןוא ."הליענ, ןופ חסונ רעד יוװ ,גיטעמוא

 ערהיא ףיוא לעטע-היח טנייוו סָאד .טעּפילח ,טנייוו רעצימע יו

 רהיא ףיוא ,םולח ַא יװ ,ןעפָאלעגרעביא ןענעז סָאװ ,ןערהָאי עגנוי

 ןיֵַא ףיוא ןעטיברעפ יז טָאה רע סָאװ ,ןע'נימינב ןעגיצרַאהבעיל

 ...ןעסעגרעפ ,ןע'לטע-היח ןעסעגרעפ ,ערעדנַא

 ,ףיוא ךיז טּפַאה ןוא ע'?חר סיוא-טיירש -- "! וינעמַאמ ,יואפ

 ןוא ןעפָאלשנַא דרעװ ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא רעביא ךיז טרהעק

 ךיז טעטנַאלּפ טכַאנ עצנַאג ַא .תומולח ײלרעלַא רעדעיו טהעז

 טחעטש וינעּפמעטס יו ,טלהיפ יז זַא ,רהיא ךיז טכַאד סע ןוא ,רהיא
 טמוק םעדכָאנ ...ןעלערַאק שטייב א ןָא רהיא טוהט ןוא רהיא ןעבענ

 טנעייל ,טרעיורט ,טנייוו ,טכיל עצראווש טימ לעטע-היח רעדעיוו

 ןיא רעטָאפ רעניטכעמלַא, :ןושל-הנעמ ןופ תוניחת לוק ַא ףיוא

 ךלמ וד ,ןעררעה עֶלַא רעביא ררעה !טָאג רעקרַאטש וד ,?עמיה

 | טָאג רָאנ וד טזיב גיבייא זיב גיבייא ןופ סָאװ ,םיכלמ עלַא רעביא

 סייה רעזנוא ןערעוו טניליוועב לָאז ריד ןופ ןוא ןעמוק לָאז ריד וצ

 סָאװ ,תומשנ ענייר יד ןופ תולפת יד ןעמענרעפ טסלָאז וד .,טעבענ

 רַאפ ןופ םימחר ןעטעב ןוא דובכה-אסכ ןייד ראפ ןהעטש ןעוהט

 סָאװ ,דרע רעד ףיוא סָאװ ,ענידעבעל יד רַאפ ןוא ,זנוא רַאפ ריד

 ",..וניתובא תובָא יד ןוא ,סָארגלימ ַא יו ,דניז טימ לופ ןענעז

 יז ,טרעמָאי יז ,טנייוו יז .ךיוה תוניחת יד טגָאז לעטע-היח

 .ןעדנואוושרעפ דרעוו ןוא -- טנָאלק
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 לאזז

 .רעייפ ַא ןָא ךיוז טדניצ סע

 זיא סָאװ ,ריטסַאנָאמ ַא ָאד זיא עקװועּפעזַאמ טדָאטש רעד ןיא
 עסייוו ַא ,עכיוה ַא .ן'עּפעזַאמ ןופ ךָאנ ,טלחעצרעד עמ יוװ ,םיובעג
 רעיפ עֶלַא ןופ ריטסַאנָאמ םעד םורַא טלעגניר דנַאװ עטרעיומעג
 היא ןיא .,טדָאטש רעד ןופ םיקלח יירד טמענרעפ ןוא ןעטייז
 -סערג יד) ןעבלעוועג יד ךיז ןעניפעג טייז ןייא ןופ ,דנַאװ רעד ןיא
 סע ואוו ,סרעלעק עפעיט -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ,(ןעטיילק עט
 ררעוועג עצנַאג סָאד ,טגָאז עמ יװ ,ןעטלַאהעב ןעוועג לָאמא זיא
 ּפָא טרָאד ןעמ טגעל דניצַא ןוא ,סעקַאמַאדייה יד ןופ (ןיז-ילכ)
 ןעסכַאוועב זיא דנַאװ עטירד יד .תורוחס םינימ ערעדנַא ןוא לעּפע
 ערעדנַא ןוא סיִלָאּפָאט עכיוה יד טימ טצישעב ןוא רענרעד טימ
 ןעסיורג ם"ניא דנַאװ טייז רענעי ןופ ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעמיוב
 ,טָאלג ןוא ליוה זיא דנַאװ עטרעיפ יד .ןעטרָאג ןעקסריטסַאנָאמ
 יד טימ םהעל יד ןעלַאפעגּפָא ןוא טעּפולַאקענּפָא רעטרע לעיפ ןיא
 .ןערהָאי עגנַאל ןיוש ןעטכעררעפ ךיז טעב סע זַא ױזַא ,לעגיצ
 ,ךעלעפיוה טימ ןעפיוה ,ךעלעזייה טימ רעזייה ךיז ןעניפעג ןעגעקַא
 רעד ןעשיווצ זיא סָאװ ,סַאנ עלָאמש יד ןוא ,עשייונ ןוא עשידיא
 -נָא ררעוו ,ךעלזייה יד ןעשיווצ ןוא דנַאװ רעקסריטסַאנָאמ רעליוה
 .סָאג עקסריטסַאנָאמ יד ןעפורעג

 סע ואוו ,לעקניוו ןיא ,סָאג רעקסריטסַאנָאמ רעד ףיוא ,טרָאד
 שינעהעז עטשרע סָאד ןעמוקעגרָאפ זיא ,רעמיוב יד ןָא ךיז ןעביוה
 .וינעּפמעטס ןוא ע'לחר -- עדנעבעיל ערעזנוא ןופ

 -ניא-טסכעה. יד וצ ןערָאװעג טנהָאוװעג ןענעז סָאװ .רעזעל יד
 ןיב ךיז ןעטילעגנָא גונעג ךַאבענ ןעבָאה ,ןענַאמָאר עטנַאסערעט
 ןייק םהיא ןיא ָאטשינ זיא'ס סָאװ ,ןַאמָאר ןעגיזָאד ם'נופ רעהַא
 ךיז טסיש רענייק .ןעשינעפערט ןוא סענעצס עגידנערהיר םוש |
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 ןייק טימ טינ ךיז טנעגעגעב עמ .טינ ךיז ט'מס רענייק ,טינ

 עטסָארּפ טימ ץלַא ךיז טהעז עמ ,ןעזיקרַאמ טימ ןוא זעפַארג

 -בייוו עשידיא עכילנהעוועג טימ ןוא רָאג רמז-ילכ טימ ,ךעלשנעמ

 "תבש םעד ףיוא סױרַא יאדוַא ןיוש ןעקוק רעזעל עגיזָאד יד .ךעל

 ףיוא ענעצס עטנַאקיּפדעװַאקיצ ַא ףיוא ןעטרַאװ ייז ;סטכַאנוצ

 זַא ,ןעגָאז סיוארָאפ רעבָא זומ ךיא .,,סַאג רעקסריטסַאנָאמ רעד

 עטנַאקיּפ עװַאקיצ םוש ןייק :טסיומוא ןיא ןעקוקסיורא רעייז

 ןעמוקעג זיא ע'לחר רעזנוא םורָאװ ,ןייז טשינ ָאד טעװ סענעצס

 -עגסיוא ןייַא יו טשינ ,עצינ'הריבע-לעב א יוװ הלילח טשינ רעהַא

 רהיא טימ רעטסניפ רעד ןיא ןעשוק ךיז טפיופ סָאװ ענעסַאל

 ייב ןעגערפ טלָאװעג רָאנ טָאה ע'לחו !םולשו סח ...ןערנעבעיל

 ַאזַא ,הזעה ַא טַאהעג ,רמז-ילכ וינעּפמעטט ,רע טָאה יוזא יו ,םהיא

 ם'לעדנעמ-השמ ,רונש ס'ילתפנדקיזייַא בר רהיא ןעביירש וצ .תוזע

 ...1 ?לעווירב ַאזַא ךָאנ ןוא ,?עווירב א ,בייוו

 -- .טכַארטעג יז טָאה -- ! ןעטלַאהריפ םהיא סָאד זומ ךיא,

 טגָאז יװ !לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןענָאז םהיא סָאד ןומ ךיא

 ... זגור רעטשרע רעד רעסעב יא סע; : ןעמ

 ע'להר .םיצולּפ ןעמוקעגנ טינ רהיא זיא קנַאדעג רעגיזָאד רעד

 ןעצנַאג םעד -- רהעמ ךָאנ ןוא ,ךָאו עצנַאג ַא טייצ טַאהעג טָאה

 טָאה יז סָאװ ,העוו-יוא ןוא ,םעד ןעגעוו ןערעלק וצ ףיוא .תבש גָאט

 -קערש ַא רַאפ סָאװ !גָאט םענייא ןעגיזָאד ם'ניא טבעלענרעביא

 סָאד ,ןיינ ..,ערה-רצי ן'טימ ןעטלַאהעגסיױא יז טָאה המחלמ עכיל

 וצ סָאד טמוק יװ : רעהַא טשינ ןיטולח? טסַאּפ "ערח-רצי, טרָאװ

 טָאה סָאװ ,לעבייוו ךילרהע ַאזַא וצ ,?עבייוו שידיא ַאזַא וצ ,רהיא

 ןופ טסואוועג טשינ טָאה ןוא ןענַאמָאר ןייק ןעזעלעג טשינ לָאמנייק

 הילע ,לעטע-היח עט'רבח רהיא טימ השעמ יד ץוח ,סעכעיל ןייק

 יװ -- ,טסעומשעג ןעביוא רהיא ןעגעוו ןעבָאה רימ סָאװ ,םולשה

 לָאז יז !ןעטייקשירַאנ -- ?עבעיל ,ערה-רצי רהיא וצ סָאד טמוק

 ,ןעמ טגָאז יו ,טרָאפ .שרעדנַא סיּפע זיא ,לעריימ ַא ןייז שטָאח

 .ךיז רַאפ לעשנעמ ַא ,ּפָאק םעד טקעדעגוצ טשינ ,עלעניופ יירפ ַא
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 עליוה ןופ ,דַארג םענעש ןופ לעבייוו םורפ ַא ןוא ,?עבייוו א רעבָא
 ,רעייפ-םָאלפ ,דבאלו גורח? ןיילַא ךיז ףיוא ןעוועג זיא יז !סוחי
 יוצ ךיז יז טָאה טָא .ןעניפעג טנָאקעג טינ טרָא ןייק ךיז טָאה ןוא
 יו ,ןענָארטעגפױא יז סָאד טָאה טָא ,טעב ן'פיוא ךיז ייב טגעלעג
 םהיא דרעװ סע ,טייקפאלש רעגיציה ַא ףיוא טניל סָאװ ,םענייא
 --- ,המשנ יד סיױרַא םהיא טעדונ סע ןוא ןעצרַאה ן'פיוא "ענסַאלמ!
 .ךיז טּפַאח ע'לחר ...ןיירא טלעוו רעד ןיא ןעפָאלעג רָאנ טלָאװ רע
 יד ףיוא?טנעפע יז .שמוח?שטייט םוצ רָאנ ךיז טמענ ןוא ףיוא
 ךיז ןעלעטש ןעגיוא ערהיא !  גידריווקרעמ -- ןוא ,"חלשיו, הרדס
 הניד יא ,הא? תכב הניד אצ ת'א :קֹוסּפ ן'פיוא ּפָא
 ,דנאל ם'נופ רעטכעט יד ןהעז ןעגנַאגעגסױרַא האל ןופ רעטכָאט יד
 ק בד תו ,דלאווג טימ ןעמונעג רומח ןופ ןהוז רעד םכש יז טָאה
 רעד .הניד ןיא טפעהעב ךיז טָאה םכש ןוא ,הנידב ושפנ
 "י.טדערעגנייַא רהיא טָאה םכש :טביירש ייחב

 סָאװ ,שמוח-שטייט רהיא ןיא טקוקעגניירַא ע'קחר טָאה ױזַא
 ,הלכ ַא ןעוועג זיא יז תעשב ךָאנ טקנעשעג רחיא טָאה רעגעיווש יד
 טציז יז זַא ,ןעסענרעפ וצ ןעביוהעגנָא יז טָאה זייווכעלסיב ןוא
 ןענָארטרעּפ יז ןעבָאה ןעקנַאדעג ערהיא ןוא ,שמוח-שטייט ן'רעביא
 רעטנוא ,סָאנ רעקסריטסַאנָאמ רעד ףיוא ,ן'וינעּפמעטס וצ ,ןיהַא
 טעוו רע ןוא -- ןעטרַאװ טנַאזענוצ רהיא טָאה רע ואוו ,רעמיוב יד
 רהיא ןעמוקעג וינעּפמעטס זיא םיוק רָאנ ...ןעטרַאװ ןעטרָאד יאדוא
 ,טינגאמ ַא יו ,םהיא וצ ןעגיוצענ יז סע טָאה יוזַא ,הבשחמ רעד ףיושא
 .זיא סָאד סָאװ ןענַאטשרעּפ טשינ טָאה יז ןוא

 ךימ וצ רע טָאה סָאװ ,ןענערפ טלָאװעג רָאנ םהיא טלָאװ ךיא;
 ..."? ןעבָאה ןעבעל ןיימ ןופ רע ליוװ סָאװ ןוא

 ,פעטע-היח עט'רבח רהיא ןיא ע'לחר ךיז טנַאמרעד ָאד ןוא
 ...ןע'נימינב דחיא רעביא ןעטילעג ךַאבענ טָאה יז יו ,םולשה הילע
 ןיא ןוא ענעגייא ןייֵא ס'נימינב ןעוועג רעבָא זיא לעטע-חיח רָאנ
 "שיא-תשאא ןייֵא ךָאד ויא ,ע'לחר ,יז רעבָא ;ל?עדיימ ַא ןעוועג
 ףעשידיא א רַאפ ןיא סָאד טרָאװ ברַאה א רַאפ סָאװ ,,יואדיוא)
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 רהעק סָאװ !רמז"לכ ַא ?רע זיא רעוו -- רע ןוא ,(! רעטכָאט
 ,רהיא טימ רע זיא עקלעמש ַא רַאֿפ סָאװ ?ןָא רהיא טימ ךיז רע

 ַא ןופ טסָאנלַאפעטַָאּפ ַא ?ךעלווירב רהיא וצ טביירש רע סָאװ

 } שטַאגנוי ַא ןופ לעסיבַא חזעה ַא ,קו'רמזיילכ

 -- טע'קסּפ'ענּפָא ךיז ייב יז טָאה -- ןעוהעק ךיז לָאז טלעוו יד,
 בָאה סָאװ !ןעגָאז םהיא סָאד ךיא זומ ,ןערהעק ךיז לָאז טלעוו יד

 לע ךיא ,םהיא טיס ןהעז ךיז לעוו ךיא ? םהיא רַאפ ארומ ךיא

 לעװ ךיא .ןהעז טשינ ךיס טעוװ רענייק ,השקשינ .ןייז ןעטרָאד

 טא דלַאב טָא ,טייוו טשינ זיא'ס ,טונימ א ףיוא ןעּפַאחסױרַא ךיז

 . ןעגעקַא ָאד

 -ָאמ רעד ףיוא רעטסנעפ םענעפָא םעד ךרוד טקוק ע'לחר ןוא

 ,םילָאּפָאט עכיוה יד ,רעמיוב יד טחעז ןוא סיױרַא סָאג רעקסריטסַאנ

 ןעגניז ייז ןעש יו ,לעגיופ יד טרעה יז ןוא ,ץלָאטש ןעהעטש ייז יו

 ןעצנַאגניא ךיז ןעגָארט תובשחמ ערהיא ןוא ..סיורַא ןעטרָאנ ם'נופ

 טעוװ ,רעגיצניוו ךָאנ רעדָא ,חעש ַא טימ רעטעּפש ואוו ,ןיהַא רעביא

 .גיוא ףיוא גיוא םהיא טימ ןעדער טעוװ ןוא םהיא טימ ןהעז ךיז יז

 וצ ןוא ןעּפָאלק ֹוצ ןָא רהיא טביוה ץרַאה סָאד יו ,טלהיפ יז ןוא

 רהיא זיא סע (! ןעגָאז ןעמ זופ תמא םעד ,תמא םעד) ןוא ,ןעלּפַאצ

 .טכַאנ ןייז ןיוש לָאז סע ,ןערהעג ןיוש טלָאװ יז -- ןעטונימ יד סיורג

 -ּפִא ןעלעוו ןוא להוש ןופ ןעמוק ןעלעוו ןַאמ ן'טימס רחעווש רעד

 -ַאיל ןוא ןוהטרעביא ןעמענ ךיז טעוװ רעגעיווש יד ,הלדבה ןעכַאמ

 "הולמ רעד וצ טשרָאב םעד חכמ ןוא רַאװַָאמַאס םעד חכמ ןעמער

 ןוא לַאש יד ךיז ףיוא ןעּפַאח יז טעוװו טלָאמעד טָא ןוא -- הכלמ

 ,יױזַא ,סַאג רעד ףיוא לעסיבַא ,ריט רעד ףיוא ,ךילעמַאּפ ןהעגנסיױורַא

 ?רהיא ףיוא ןעקוקמורַא סָאד ךיז טעוװ רעוו -- ,רעיצַאּפש השעמ

 סָאד רהיא ףיוא טרעטיצ סע ,ךַא ...ֹואוו ,ןיהַא ןעמוק םעוו יז זיב

 | ץרַאה סָאד ,יוא -- ן'רַאה סָאד ןוא ,רהיא ןעמַאלפ ךעלקעב יד ,בייל

 סָאד טהיצ רעטייוו סָאװ ןוא ,סױרַא טשינ טשרעקָא רהיא טלַאפ סע

 טשינ ךאז ןייק רחעמ ןיוש טָאה יז זַא ,ױזַא ,ןיהַא רהעמ ץלַא יז

 ם'נופ רעמיוב יד רָאנ ,טשינ ךַאז ןייק ךיז רַאפ טהעז יז .ןעניז ןיא
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 -רעייפ-םאלפ ענייז טימ ן'וינעּפמעטס רָאנ ,ןעטרָאנ ןעקסריטסַאנָאמ
 ןעגניז ענעש סָאד ץוח ַא ,טשינ ךַאז ןייק טרעה יז .ןעגיוא עגיד
 -עיּפש עכילטעג סָאד ןוא ,ןעטרָאג ןיא טרָאד סָאװ ,לעגיופ יד ןופ
 -רעביא ןעצנַאגניא ע'?חר זיא טונימ רעד ןיא .ס'וינעּפמעטס -- ןעל
 -מעטס טימ ,ןינעּפמעטס וצ ,ןיהַא -- קנַאדעג ןייא וצ ןעבעגעג
 יז דנַאטשמיא טשינ זיא טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק ןוא ,ן'וינעּפ
 ...םייצ רעגיזָאד רעד ןיא ןעטלַאהוצניַא

 לאדזזי

 ױד5אב דרעוו ןוא טנערב רעייפ סָאד
 .ןע ש ַא ל ר ע פ

 יד רע טָאה ױזַא ,טכַאנ ןערָאװעג זיא םיוק ,וינעּפפעטס ןוא
 -מָאלק טָאה * ,"תורימזא א ףיוא ט'חלשמ'עגסורַא רמז-ילכ הרבח
 לָאז לעדיירפ ידכב ,םערָא ן'רעטנוא עלעדעיפ סָאד ןעמונעג טשרעּפ
 ןופ ןעגנַאגעגסױרַא רָאנ .הנותח רעד ףיוא ךיוא זיא רע זַא ,ןעניימ
 ןייֵלַא ןוא ,ן'ישטכעמ ןעבעגעגרעביא עלעדעיפ סָאד רע טָאה ,בוטש
 ,ןײרַא סָאג רעקסריטסַאנָאמ רעד ןיא ןעגָארטעגקעװַא םהיא סע טָאה
 -יוב יד ןופ ןעטָאש םעד רעטנוא קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעגמורַא ןוא
 -ַאוו ןופ ,ןיהַא טקוקעג ,טלעטשעגּפָא טונימ עלַא ךיז רע טָאה ,רעמ
 טעוו יז זַא .ענעש יד ע'לחר ןעמוקנָא טפרַאדעב טָאה סע ןענ
 טָאה ץרַאה סָאד .ןעוועג טינ קפס ןייק םהיא רַאפ זיא סָאד -- ןייז
 ערהיא ךָאנ ןהעזעגסיורא טוג סע טָאה רע .ָאי זַא ,טגָאזעג םהיא

 ףעלדיימ ףיונעצ ףיז ןעביולק ,הּפֹוח רעד רַאפ סָאוװ ,סטכַאניוצ-תבש םעד -

 טסייה רעטרע ערעדנַא ןיא ;"תורימז, טסייה סָאד ןוא -- ןעצנַאט הלכ רעד וצ

 ."סטכַאניוצ:-תבש, טָאלג סע
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 תעב ןע'לדיירפ ייב ןהעזעג ךיז ןעבָאה ייז זַא ,טלָאמעד ןעניוא
 .ןעלערַאק יד ןעטסעמ

 טינ זיא סע :תועט ןייק טַאהעג טשינ טָאה וינעּפמעטפ ןוא

 -עי ןופ ןעהעזרעד רע טָאה ,טונימ ןהעצפופ ןייק ןעננַאגעגקעוװא

 יז .ּפָאק ן'םיוא ?עכיט סייוו ַא טימ ענייא טבעווש סאג טייז רענ

 עסייוו סָאד .ןעטייז עֶלַא ןיא םורָא ךיז טקוק ןוא דניוושעג טהעג

 סע ןוא ,ןעניוא יד רעביא טעמכ זיב טקורעגנָא רחיא זיא לעכיט

 רעד ןיא ץרַאה סָאד ,?יומ ןיא ןחייצ יד ,דנעה יד רהיא ןערעטיצ

 טביילב יז ,ןייֵא טוג ךיז טקוק יז .בייל עצנַאג סָאד ןוא טפורב
 םהיא וצ זָאל ַא ךיז טוהט ןוא ן'וינעּפפעטס טהעזועד יז ,ןחעטש

 : רעטרעוו יד טימ

 .אךייא ךיא גערפ ,הזעה ַא רַאפ סָאװ טימ --

 טָאה -- ...ודפ רימ גָאז ,ע'לחר ,"רהיאק טינ רימ גָאז --

 עדייב ייב ןעמונעגנָא יז טָאה ןוא טרעפטנעעג וינעּפמעטס רהיא

 ע'לחר .ןיירַא ןעניוא יד ןיא ךיילנ טקוקעגניירַא רהיא טָאה ןוא דנעה

 יד ןופ ץנַאלג ןעבלעז םעד טקנוּפ ןעניוא ענייז ןיא ןהעזרעד טָאה

 -וז רענעש רעניזָאד רעד ןיא טקוקענּפָארַא ןעבָאה סָאװ ,ןערעטש

 ןעדיא רעקוװעּפעזַאמ עֶלַא .,,לעמיה ןעיולב-לעקנוט ם'נופ טכַאנ-רעמ

 רענייטש רעד יו ,ןעגנוזעג ןעבָאה ןוא הלדבה טכַאמענּפָא ןעבָאה

 ףיוא חופ םעד טרַאדעג ,טכַארטענ ןוא טצפיזעג ,"ס'והילא, יד ,זיא

 ,ריסח םענעי ןופ תוכז םעד טעוועשניוװעג ךיז ,הסנרּפ רעטסיוװ רעד

 והילא טימ ךיז ןענענענעב וצ קילנ סָאד ןעפָארטעג טָאה סָאװ

 .םולש םהיא ייב ןעמענּפָא ןוא םולש םהיא ןעבעגּפָא ןוא איבנה

 ,ּפָאק ם'נופ סרעיילש יד ּפָארַא-ןעפראוו רעבייוו רעקוועּפעזַאמ יד

 וצ ךיז ןעמענ ןוא ,גנורעיצ יד ,רעדיילק עניד'תבש יד סיוא-ןעוחט

 זיא עקוועּפעזַאמ ,טרָאװ םענייא טיס .טיײברַא רעגידעכַאו רעד

 םענייק ןוא -- שדוק-תבש ןעבעיל םעד ןעטיילנעכבוצסיױורַא ןעמונרעפ

 ע'לחר טהעטש טייצ רעד ןיא זַא ,ןעקנַאדעג יד ףיוא טינ רָאג טמוק
 -ָאמ רעד ףיוא רמז-ילכ םעד וינעּפמעטס טימ רונש ס'הכלמייטָאווד

 םיּפע חכמ סעומש ַא ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ןוא סאנ רעקסריטסַאנ
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 עלעה יד ,?עמיה רעיולב רעד רָאנ ...ןעכַאז עשידיא ןייק טשינרָאג
 -סַאנָאמ עכיוה יד רָאנ ,ץנַאלג רעייז טימ ּפָארַא-ןעקוז  סָאװ ,ןערעטש
 -טַאנָאמ ןעסיורג ם'ניא ןעלניױפ-טכַאנ יד רָאנ ,סילָאּפָאט עקסריט
 רָאנ -- ,ןושל רעייז ףיוא רעביא ךיז ןעפור סָאװ ,ןעטרַאג ןעקסריט
 רעד ןיא זַא ,ןעסייוו ייז רָאנ ןוצ ץלַא סָאד ןהעז ןוא ןערעה ייז
 עקטריטסַאנָאמ יד רעטנוא ,טכַאנ רעכילרעביוצ רענעש רעגיזָאד
 ,ן'וינעּפמעטס ןעבענ ָאד טָא ןוא ,סַאג רעשייוג רעד ףיוא ,רעמיוב
 ךיז טָאה יז זא ,עגַאל רעיינ ןימ ַאזַא ןיא ןענופעג ע'לחר ךיז טָאה
 רענעש רעד ףיוא ,ָאד .זיא יז סָאװ ןוא זיא יז רעוו ,ןעסעגרעפ רָאג
 -נייק ךָאנ יו ,ױזַא טלחיפעג ע'לחר ךיז טָאה ,רוטַאנ רעגיטכערּפ
 -אפעג רחיא ףיוא זיא סָאװ ,דחּפ רעד .ןעבעל רהיא ןיא טינ לָאמ
 ןופ ןעטָארטענּפָא םיצולּפ טָאה ,ןעגנַאנעג רעהַא זיא יז תעשב ןעל
 רהוא ייב ןענעז סע זט ,ןעזיוועגסיוא רהיא ךיז טָאה סע ןוא ,רהיא
 ןָאק ןוא ,עלעגיופ ַא יו ,יירפ זיא יז ןוא לענילמ ןעסכַאוװעגסיױא
 -נעהענ היא וצ טקורעגוצ ךיז טָאה וינעּפמעטס ...ןעהילפ ,ןעהילפ
 .ןעלסכַא יד ףיוא רחיא ייב דנעה ענייז טגעלעגרעדינַא טָאה ןוא רעט
 ןופ ןעטערטּפָא טלָאװעג טָאה יז ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה עילחר
 ןָאהטעג קוק ַא רָאנ טָאה יז .ןָאהטעג טינ סָאד טָאה יז רַאנ ,םהיא
 ןטבָאה ןעניוא עיולב עניטכיל ערהיא ןופ ןוא ,'וינעּפמעטס ףהיוא
 ,ןערערט ייווצ ןענורעגּפָארַא

 -עג גערפ ַא וינעּפמעטס טָאה -- ?ע'לחר ,וד טסנייװ סָאװ --
 .דנעה ענייז טיִמ ןערערט יד רהיא גידנעשיװּפָא ,ןָאהס

 ...ןעבענ ,ָאד טָא טוג ױזַא רימ זיא סע ,וינעּפמעטס ,ךַא --
 סָאװ רַאפ ,,,ךיא ןיב סָאװ רַאפ { וינעּפמעטס ,ריד ...ןעבענ ..,ךייא
 ...םינ ךיא ןיב

 ! עניימ טזיב ,ע'?לחר ,עניימ טזיב ?ןעגָאז וד טסליוװ ,עניימ --

 ןָאק ױזַא יו ?וינעּפמעטס ,ענייד ןיב ךיא ,טפייה סָאװ --
 | ?ןייז סָאד
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 לייוו ,סניימ ץרַאה ,ךימ וד טסהעטשרַאפ ,עניימ טזיב וד --

 ,בורג ןערעטסניפ ן'זיב ,ניבייא ףיוא ,דימת ףיוא רענייד ןיב ךיא

 !סניימ ןעבעל ,רענייד ךיא ןיב ןיירַא רבק ן'זיב

 -- ןערָאװשעג ךיז טָאה .,טגָאזעג ױזַא ךיוא טָאה ןימינב --

 ...הֹוכ םוצ ןוא

 ַא טרעדנואוורעפ וינעּפמעטס יז טָאה -- ? ןימינב רעסָאװ --

 טקוק עמ יװ ,ןיירַא ןעגיוא יד ןיא ןע'לחר טקוקעג ,ןָאהטעג גערפ

 סָאװ ןופ -- .טיײקשירַאנ עדליוו ַא טגָאז סע ןעוו ,דניק ןיילק א ףיוא

 ?עניימ המשנ ,וד טסדער ןימינב ַא רַאפ

 -היח עט'רבח ןיימ .רניק-רעטסעוושעג ס'לעטעדהיח ,ןימינב ---

 -עג טָאה סָאװ ,דניק-רעטסעוושעג ַא טָאהעג טָאה המותי יד לעטע

 ךיז ןעלָאז ייז זַא ,גנַאל ןופ טדערענּפָא ייז ןעבָאה ,ןימינב ןעסייה

 עגילייה ענייז ייב ןערָאװשעג ,טגָאזעגוצ רהיא טָאה רע ; ןעמענ

 ,ףוס ןע'סואימ ַא טַאהעג יז טָאה ,ךַא ...ףוס םוצ ןוא -- תונמאנ

 זָאל ,םולשה-הילע ,ןעברָאטשעג גנַאל ןיוש זיא יז ,ךַאבענ לעטע-היח

 ,תויח סָאד ןעוועג רהיא ייב זיא ןימינב רָאנ ...ןייז ל?חומ רימ יז

 -רעד ןיילַא רימ סָאד טָאה יז .טירט ענייז ךָאנ ןעגנַאגעגסיױא זיא יז

 רימ ךיז טזייוו סע ןוא ,ןעגיוא יד רַאפ רימ טהעטש יז ...טלהעצ

 ןוא ,ךעלדעיל רחיא גניז ךיא ,רעטסנעפ ם'ייב יז טציז טָא זַא ,סיוא

 טינ ייז רָאט עמ ,טינ ייז בילג אה :ץְלַא טגָאז ןוא טנייוו יז

 ... !ןןעליבסנַאמ יד ,ןעביולג

 ןוא ,המותי יד לעטע-חיח עט'רבח רהיא ןופ טלהעצרעד ע'לחר

 רהיא טקוק ,יז טזלַאה ,יז טעלג ,דנעה יד ןע'לחר טשוק וינעּפמעטס

 ,ןע'לטע-היח ןופ ץלַא טלהעצרעד ע'לחר ןוא -- ןיירַא ןעגיוא יד ןיא

 רהיא ךָאנ ,טכיל ַא יװ ,ןעגנַאגעגסױא דייהרעליטש זיא יז ױזַא יו

 ...ןע'נימינב ןערעייט ןעבעיל

 רךָאנ ,טדיוט רהָאי עכילטע ןופ ןעוועג ןיוש זיא לעטע-היח

 -עג לָאמטּפָא רהיא זיא לעטע-היח .טקנערעג טוג יז טָאה ע'לחר

 ?עטע-היח זַא ,טכַאדעגסיױא רחהיא ךיז טָאה דניצַא .םולח וצ ןעמוק

 -טקוק ןוא ,םיכירכת ןיא ןָאהטעגנָא ,דנַאװ טייז רענעי ןופ טהעטש
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 -םעטס ףיוא רהיא גידנעזייוונא ,רהיא וצ טקניוו ןוא רעהַא רעבירַא

 סָאװװ :טדער רענייא יװ ,ּפָאק ן'טימ גידנעלקַאש ןוא ן'וינעּפ

 | ....?ָאד וד טסוחט

 ריד גיוט סָאװ וצ ,ןעבעל ןיימ ע'לחר ,ריד סע ניוט סָאװ וצ --
 והט ?טכַאנ ןעגעקַא ךָאנ ןוא ,ןעכַאז עכלעוא ןענַאמרעד ,ןעדער

 סָאװ ,ןעגיוא עגיטכיל ענעש ענייד טימ רימ ףיוא קוק ַא רעסעב

 ...נַאילירב ענעש ייווצ יו ,ןעשטשילב ןוא ןעטכייל

 ,טרָאװ עטצעל סָאד טדערענסיוא טינ ךָאנ טָאה וינעּפמעטס

 -רַאטש ַאזַא טימ דנעה ענייז ןופ ןעסירעגסיורַא ע'לחר ךיז טָאה
 .רהיא רַאפ ןעקָארשעגרעביא ךיז טָאה וינעּפמעטס זַא ,טייק

 ?ןהעשענ סנױזַא ריד זיא סָאװ ,ע'לחר ,ריד טימ זיא טָאג --

 ךיז טָאה יז רָאנ ,לָאמ ַא רעדעיװ ןעּפַאח טלָאװעג יז טָאה רע

 ? טסהעז וד, :טעשטּפעשעג ןוא טרעטיצעג טָאה יז .,טזָאלעג טינ

 ...רעהַא ,רעהַא .יז טקוק ןָא ..,! יז טחעטש ןָא ...1 יז זיא ןָא

 ,סָאד וד טסדער סָאװ ?טהעטש ואו ?טחעטש רעוו --
 ..,דנַאה ַא ריד ַאנ ,רימ וצ םוק ,עֶי ימ המשנ ?ע'לחר

 רהיא !ךימ טוָאל ,ינעּפמעטס ,ךימ זָאל ,ךימ זָאל {יֵא --

 -היח זיא'ס ,יז זיא'ס ,ךַא ?סייו א סיּפע טהעטש ןָא ,טהעז

 סָאװ טימ ...!ךיס טזָאל ,ךימ טזָאל ,יוא ..!לעטע-היח !לעטע

 ..עטוג ַא !טכַאנ עטוג ַא ...ךייַא ךיא גערפ הזעה ַא רַאפ

 יד ןופ ןעטָאש ם'ניא ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ זיא ע'לחר ןוא

 ןופ ןעקע ייווצ יו ,ןהעז טנַאקעג רָאנ טָאה וינעּפמעטס .רעמיוב

 ןעבָאה ,דניוו ם'נופ טזָאלעצ ךיז ןעבָאה סָאװ ,לַאש רעסייוו רעד

 ןענורטנַא ררעוו ױזַא טָא .לעגילפ עסייוו ייווצ יו ,ןעזיוועגסיוא

 ...םולח רעטונ א ןעדנואוושרעפ דרעוו ױזַא טָא ,ךאלמ רעטונג ַא

 ןייד טימ ןעזיוועב ךיז וד טסָאה ָאד טא !רעטכָאט עשידיא ;ָא

 ןיורפ עשידיא ,ָא .טייקנייר ןייד ןעצנַאגניא טימ ,טייקכילרהע

 טימ ,טפאשיירטעג רעצנאג ןייד טימ ןעזיוועב ךיז וד טסָאה ָאד טָא

 ...1 טייהנעבעגרעביא רעצנַאג ןייד
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 ,ןעגָאזסיוא .עלַא רַאפ טלָאװעג ע'לחר טָאה ,םייחַא ןעמוקעג

 עג ךיז טָאה יז ןעמעוו טימ ןוא ןעוועג זיא יז ואוו ,ןעיירשסיוא
 םורַא ןעציז דניזעגזיוה עצנַאג סָאד ןעפָארטעג טָאה יז רָאנ ,ןהעז
 טפעיטרעפ ,רַאװַאמַאס ןעסיורג ַא ייב טסעג עכילטע ךָאנ טימ שיט

 -תבש זיא רעגייטש רעד יו ,טפעשעג ןופ סעומש ןעניטכיוו ַא ןיא
 -נַאג םעד ךָאנ ןוא ,ץיגרע ךיז ןעביולקפיונעצ ןעדיא ייב סטכַאנדוצ
 ןעגעוו לעסיבַא ןעסעומש ,טהורעג טָאה עמ סָאװ ,תעל-תעמ ןעצ
 "טלעוו ןענעוו ױזַא טָאלג ןוא ,דירי ןענידנעגרָאמ ןעגעוו ,רחסמ

 .ןעכַאז

 בָארנ ַא טגָאועג טָאה -- *."ןעשַאט, טינ ךיז לעוו ךיא --

 !ןיירַא דרע רעד ןיא ןהעג סָאד זָאל -- .רעמערקיטינש א ,לעדיא

 -צרַאה טימ עטָאזירג רָאנ ! גונעג ץנַאג םיד'רי יד ןיא רָאלק ןיב ךיא
 | ןעבָא- םידירי עכלעזַא ןופ ןעמ ןָאק גיטהעוו

 יד גידנעטלַאה ,הכלמ-יסָאװד ןָא ךיז טפור --- ? סָאװ רַאפ --

 ,סָאװ רַאפ טינ סייוו ךיא -- .ןעצרַאה ן'רעטנוא טנעלעגפיונעצ דנעה
 בָאה ןעגָאטכַארַאֿפ ?דירי ן'פיוא זנורב ױזַא טנעז רהיא ,לעדוי בר
 -עג ןעדיא עלַא ףיוא ,עפש ַא ,ערה-ןיע ןייק ,ןהעזעג ךייא ייב ךיא
 טזיילעג גָאט ןעצנַאג א ,ךיז טכַאד ,טָאה רהיא { ןערָאװעג טגָאז
 ? טלעג

 "ֹּפִא ךיז טָאה -- !טלעג טזיילעג גנידסלַא טסייה ריד ייב --
 -נעפרַאװ ןוא בייוו ן'םיוא גידנעקוק טשינ ,ילתפניקיזייַא ןעפורעג -

 ,"םעטָאשטש, יד ןופ ךעלדנייב ףיוא גיד

 יו ,דירי ןערעגרע ןייק טינ ןעשנואוועג ךיז טלָאװ ךיא ןוא --
 טקוקענ ,לעדנעמ-חשמ ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- .גאטנוז ןעגָאטכַארַאפ
 -רַאפ ,ןענעקייל ָאד ןעמ ףרַאד סָאװ -- .ןיירַא תונובשח יד ןיא
 ?טינ ךיא העטש

 טימ רירי ן'פיוא ןעלעטש ךיז -- ןושלירעמערק ףיוא טסייה *ןעשַאט

 ,םָארק ַא
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 רחיא זַא -- ?עדוי טנָאז -- ,השעמ יד יקַאט זיא סָאד טָא --
 םילרע ןהעצ טהעזרעד עמ זַא ,ךייַא ייב ,םענעי ןעביולג טינ טליוו

 טסייה ,םָארק יד רעיש ריס טנָארטעצ עמ ןוא ףיונעצ ךיז ןעהעג

 ,טשינ ןיוש טניגרַאפ עמ ןוא ,טלעג טזיילעג ןיוש סָאד

 -רעגנוי א ןָא ךיז טפור -- ?לעדוי בר ,סָאו רהיא טסייוו --

 םעד ןעפרַאװקעוװַא רימָאל -- .ןעגיוא עדייב ףיוא רעקָאסַאק ַא ,ןַאמ

 ףיז טעװ עמ ןוא ,גָאט רעטונג ַא ןעגרַאמ ָאד ךָאנ זיא סע ,דירי

 םיּפע ןופ ןעסעומש רעסעב רימָאל ;ןעסענָא טוג םהיא טימ ךָאנ

 .שרעדנַא

 -עוו ,ןעמַאז-טלעוו ןעגעוו ןעסעומש וצ ןָא טביוה םלוע רעד ןוא
 ןעגעוו ךיוא ,ךילנהעוועג ,םינינע-שרדמח-תיב ןעגעוו ,םיגורתא ןעג
 -ַאּפ ןוא טדיז רַאװָאמַאס רעד ,ןערעכיור עלַא ,ןעדער עלַא ,חמחלמ
 סע :ךיז טצייה ןעוויוא ןיא .ךיור טימ לופ זיא בוטש יד ןוא טער

 .הכלמ-הולמ רעד וצ סעקדיירּפ ענעזנעג טימ טשרָאב ַא ךיז טכָאק

 -עג הכלמ-יסָאווד ךיז טָאה -- ? ע'לחר ,ןעוועג וד טזיב ואוו --

 ,רונש רעד וצ טדנעוו

 ...סַאג רעקסריטסַאנָאמ רעד ףיוא ...ָאד טָא --

 סע ,ןעפלעה לָאז טָאג ?ןעש ? ןעסיורד ןיא זיא ױזַא יו --

 ,רעטכַאט ,ריד זיא סָאװ ...םידירי עלַא ךָאנ זיב ןעטלַאה שטָאח לָאז
 רעמָאט ? ךיילב ױזַא טזיב וד סָאװ ,העוו ריד טוהט ּפָאק רעד
 ? טעב ן'םיוא ךיז ייב טגעלענוצ לעסיבַא ךיז וד טסלָאװ

 -עג קוק ַא ןוא טחערדעגמוא עלַא ךיז ןעבָאה רעטרעוו יד ייב = |

 -עב ?וק ןייא ןיא עלַא ןעבָאה ןוא םינּפ ךיילב סע'לחר ףיוא ןָאהט
 ע'לחר .רַאװַאמַאס ם'נופ ןערָאװעג טעדַאשטרעפ זיא יז זַא ,ןעסָאלש
 ,טעב ן'םיוא ןעגעלוצ ךיז ןײרַא רדח ןיא ךיז וצ ןעגנַאגעגקעװַא זיא
 ַא סָאװ ,דַאשט ןענעוו סעומש ַא טכַאמעג םלוע רעד טָאה ָאד ןוא
 ,סָאװ -- ,ךיז טכַאד ,טינרָאג עלָאג ַא ,טייקגיניילק אזַא ,דַאשט
 .טדיוט ףיוא ןעשנעמ ַא ןעליוק ןָאק -- { ךיור ַא ? טגָאזעג סנייטשמ
 זיא םולשה וילע ןעדייז ןייז ייב זַא ,טלהעצרעד טָאה רענייא ןוא

 ןעגנַאגעג טשינ טלעוו רעד ןופ דניזעגזיוה עצנַאג סָאד רעיש לַאמַא
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 ,השעמ ערענעש ַא ךָאנ טלהעצרעד טָאה רעדעדנַא רעד ,דַאשט ַא ןופ

 רעיש דניזעגזיוה עצנַאנ סָאד ךיז טָאה רעטעפ ןייז ייב ױזַא יו

 עמ ןַא ,ױזַא ,"עקנירַאמ, טסייה סָאװ ,שיפ ןימ ַא ןופ ט'מס'עג

 -רעד טָאה רעטירד רעד .טדיוט ם'נופ ןעוועג ליצמ םיוק ייז טָאה

 ַא ןופ ,קיװָאמָאד ַא ןופ ,ץל ַא ןופ השעמ ענעש א רהעז ךיוא טלהעצ

 ,טריוט םעד ףיוא ףױרַא זיא ןעמ זיב ,גנַאל יוזַא ,..קינ והותה-םלוע

 -םױרַא ךָאד ןעמ זומ טדיוט ן'פיוא ,ןעדער טינ לָאז עמ סָאװ --

 .רענייא ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- { ןעמוק

 םָאװ ,יבשתה והילא ,ןוהט קוק ַא ףרַאד עמ ,איבנה והילא --

 "השמ ךיז טָאה -- .,,ידעלגה והילא ? עט'תינולּפ ןיימ סיּפע טוהט

 ןופ ס'והילא יד ןעגנוזעגוצ ,ןָאהטעג גָאז א ליטש םיצולּפ לעדנעמ

 -ענ ןיא ןוא שיט ןופ ןענַאטשעגפיױא זיא רע ,סטכַאנדוצ-תבש

 .ןע'לחר וצ ןערעוו רהָאוװעג ןעגנַאג

 אזש

 ןעכיילג ן'פיוא םוא ךיז טוהעק ע'?החר

 .ג עוו

 טרעהרעד םלוע רעד טָאה -- !טעװעטַאר ,ןעדיא ,דלאווג --

 ןעפיול טזָאלעג ךיז ןעבָאה עֶלַא ןוא ,רדח ןעגיטייז ם'נופ לוק ַא
 ן'םיוא ןעניוצעגסיוא ןענעלעג זיא ע'לחר ואוו ,ןײרַא רדח ןיא ,ןיהַא

 -ַאטשעג זיא רהיא ןעבענ ןוא ,ףױרַא ןעפרָאוװרעפ ּפָאק םעד ,טעב
 ,טדיוט-בלַאה לעד;װמ-חשמ ןענ

 !רעכיג !רעסַאװ ?ט'שלח'עג ?זיא רעוו ?זיא סָאװ --

 ןוא ןעגירשעג ןעדיא עלַא ןעבָאה -- !רעסַאװו !רעסַאוװ --

 .טרָא ם'נופ טרהירעג טשינ ךיז טָאה רענייק
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 -ענסיוא הכלמ-יסָאװד טָאה -- !ןעמַאמ רעד הכמ ַא ,יוא --
 פיומ ןיא ןעמונעגנָא ,רעסַאװ טרָאװק א טכַארבעג טָאה ןוא ןעגירש
 ,טריוט ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ סָאד ןע'לחר טצירּפשעב ןוא ןיירַא
 ,דנַאו יד יז

 -עג ?עדנעמ-השמ טָאה -- { רָאטקָאד םעד ןעפור ןעמ זָאל --
 ,לוק ןייז טימ טינ ןעגירש

 שלא רעדעיוװ ןעבָאה -- {רָאטקָאד םעד !רָאטקָאד םעד --
 | ,ןערעדנַא ן'פיוא רענייא טקוקעג ,ןעגירשעג ןעדיא

 ןוא עליישטַאפ א טימ דנעה יד ןעדניב רחיא ףרַאדַאב עמ --
 | ןָאנ יד ןעשטעווק

 -עג ןוא ןעגירשעג ןעדיא עֶלַא ןעכָאה -- { זָאנ יד !זָאנ יד --
 | | .טרָא ןייא ףיוא ןענַאטש

 יעבָאה --- .{ רעקרַאטש ,רעקרַאטש ,הכלמייסָאװד ,ױזַא טָא --
 "עג טָאה סָאװ ,עט'תיבה-לעב רעד קשח ןעבעגעגרעטנוא טסעג יד
 ירעסַאװ ןעסָאגעג ,טשטעווקעג ,ןעבירעג : םילכ עֶלַא טימ טיײברַא
 עט'שלח'רעפ יד טָאה עמ ןיב ,גנַאל ױזַא -- ןעגיוא יד ןעסירעג
 -עגמורַא ךיז טָאה ע'לחר .טצעזעגפיוא ןוא טרעטנימעגּפָא ע'לחר
 : טגערפעג טָאה ןוא ,ענעפַאלשרעפ ַא יװ ,ןעטייז עֶלַא ףיוא טקוק
 | .."!סייה ,סייח רימ זיא סע ?ךיא ןיב ואוו?

 ?אווד טָאה -- 1 ךיז טהענעצ ! םלוע ,לעסיבַא ךיז טהעגעצ --
 ֿפַאז ןיא םלוע ןעצנַאג םעד ןעוועג חלשמ טָאה ןוא טגָאועג חכלמ-יס
 ןעבענ ןעבילבעגרעביא ןע'לדנעמ-השמ טימ ןיֵלַא זיא ןוא ןיירַא
 .ןע'לדנעמ-חשמ ןופ גיוא ןייק טזָאלעגּפָארַא טינ טָאה סָאװ ,ןע'לחר

 רעגעיווש יד טָאה -- ?ןהעשעג ,רעטכָאט ,ריד זיא סָאװ --
 .טגערפעג

 ,טגערפעג לעדנעמ-השמ יז טָאה -- ?ע'לחר ,ריד זיא סָאװ --
 ,ּפמָאק רחיא רעביא קראטש ךיז ןעגיובעגנא

 ?ץ'לחר םהיא טָאה -- ,ןענַאד ןופ ןהעגסיורַא עמַאמ יד זָאל --
 ,דייהרעליטש טרעפמטנעעג
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 רהיא טָאװ -- ,ןענַאד ןופ סױרַא ,?חומ ייז ,הענ ,עמַאמ ---

 ןוא ררח ם'נופ רעטומ יד טיילגעב טָאה רע .טגָאועג לעדנעמט-חשמ

 .טעב סע'לחר וצי קירוצ ןעגנַאגעגוצ

 "נעמ-השמ רהיא וצ ךיז טָאה -- ?ריד זיא סָאװ ,רימ גָאז --

 .טפַאשבעיל סיורג טימ לָאמ עטשרע סָאד טרנעווענ לעד

 טינ םענייק טסעוו וד זַא ,רימ רעווש ,?עדנעמ-השמ ,יוא ---

 גָאז ...ןעביילב סָאד טעװ זנוא ןעשיווצ זַא ,רימ רעווש ...ןעגָאז

 ןעגעקַא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןייז ?חומ רימ טסעװ וד זַא ,וצ ריכ

 ,ךא ...ןענַאמרעד ךימ לָאז ,םולשח הילע ,לעטע-היח טינ ןעוו ...ריד

 זרעניימ רערעייט ,לעדנעמ-השמ ,ךַא ..,לעטע-היח טינ ןעוו

 ןופ טסדער וד .טסגָאז וד סָאװ ,ע'לחר ,ךיז טכַארטַאב --

 ?לעטע-היח רעסָאװ !ץיה

 יד לעטע-היח ,םֹולשה הילע ,לעטע-היח ,עט'רבח ַא עניימ --

 רימ זיא יז !טלעװ רע'תמא רעד ףיוא גנַאל ןיוש זיא יז ,המותי

 ,ךַא ...טציא רָאנ ,טנייה רָאנ .םולח וצ ןעמוקעג לָאמ עכילטע ןיוש

 .יוזַא טָא ...טנעהַאנ ,טנעהָאנ וצ רימ וצ ךיז גיוב ,לעדנעמ-חשמ

 { הטרח בָאה ךיא ,יוא .,,הטרח בָאה ךיא ...ארומ בָאה ךיא

 וצ טקורעגוצ רעטנעהעגנ סלַא רעטייוו סָאװ ךיז טָאה ע'לחר ןוא

 יד ףיוא םהיא ייב ןענעלעג ןעצנַאגניא זיא יז זיב ןע'לדנעמ-השמ

 טָאה סַאּפ רעגיטכיל ןייא רָאנ ,רעטסניפ ןעוועג זיא רדח ןיא .דנעה

 -השמ טימ ע'לחר ןֹוא ,לַאז ןופ ריט רעד ךרוד ןעגיוצעגנײדַא ךיז

 -ויז ,ערעדנַא סָאד סנייא ןהעז טנַאקעג םיוק-םיוק ןעבָאה ןע'?דנעמ

 ייז ןיא ךיז טָאה לערעייפ ַא ןוא ,טנעגעגעב ךיז ןעבָאה ןעניוא ערע

 יד ייב רָאנ ןהעז טנָאק רהיא סָאװ ,?ערעייפ סָאד טָא ,ןעדנוצעגנַא

 ,טדער ץרַאה סָאד ןעוו ,לָאמ ןעטשרע םוצ עטבעילעג עכילקילג

 טינ ,ךרוד ךיז ןעמ טסעומש ןעגיוא יד טימ ןעוו ,?יומ סָאד טשינ

 ,ליומ ן'טימ

 ריד ייב יקַאט ךיא ןיב ,רעהיירטעג לעדנעמ-השמ ,רימ גָאז --

 ?רעייט ױזַא
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 -- .ֿפערנעפ"חשמ רהיא טרעפטנע -- ?לעסיבַא הלאש ַא --
 ןייֵלַא סייוו ךיא ...א יו ,ןעצרַאה ןיא ןעקַאבעגנייַא רימ ייב טזיב
 ...סָאװ טינ

 -סיורַא טנַאקעג טינ לעדנעמ-השמ טָאה ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא
 רע זַא ,ןעביולג םהיא נעמ עמ רָאנ .ןע'לחר וצ עבעיל ןייז ןעגָאז
 רשמא ןוא) טסנרע ױזַא ,ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ טניימעג סע טָאה
 ףָאטש רחעמ לעיפ טָאה סָאװ ,רוחב רענייפ רעד יו ,(רעטסנרע ךָאנ
 | ,רעטרעוו ךרוד ןעלחיפעג ענייז ןעבענוצסיורַא ףיוא

 ם'ניא ָאד טא ,קלָאפרַאּפ עכילקילג סָאד ,ןעזָאל ייז רימָאל רָאנ
 הנותח רעד ךָאנ םורַא רהֶאי ַא ןיא ואוו ,רדח ןערעטסניפ-בלַאה
 ןעדערוצסיוא טייחנעגעלעג יד טַאהעג לָאמ עטשרע סָאד ייז ןעבָאה
 יד יוװ ןעציז ,ןערעדנַא םעד רַאפ רענייא ץרַאה סָאד לעסיבַא ךיז
 -רעפ ןעוועג רהָאי גיכעלייק ץנַאג ַא זיא סָאװ ,סָאד .ךעלעבייט
 ,ףױרַא ןעמואוושעגסיורא םיצולּפ זיא ,ןעצרַאה ןיא ףעיט ןענרָאב
 ,רעטַאװ ן'טיוא לעמיוב יו

 -השמ ךיז טציז ,רעגנירג לעסיבַא ןערָאװעג זיא ןע'לחר יבַא
 ,זָאנ רעד רעטנוא ,דייהרעליטש ךיז טגניז ןוא רחיא ןעבענ לעדנעמ
 : רעהירפ יו ,"ס'והילא, יד

 ...ירעלגה והילא ...יבשתה והילא ...איבנה והילא --
 : םהיא וצ ןָא ךיז טפור ע'לחר ןוא
 עו ךיא ,גָאז ,לעדנעמ-השמ ,השקב ַא ריד וצ בָאה ךיא --

 ?ןיינ יצ ,ןע'לעוּפ ריד ייב

 ייב ץלַא טסעװ ,ע'לחר ,נָאז ?השקב ַא רעסָאװ ?ונייהד --
 ייב וד טסעװ ל?עמיה ם'נופ ?ערעלעט סָאד וליפַא ,ןע'לעוּפ רימ
 .ןע'לעוּפ רימ

 -תיב ןייק ,טסעק ףיוא ןעציז וצ ,לעדנעמ-השמ ,ןיוש גונעג --
 ןעקנַאד ,רימ ןעבָאה ךעלברעק עכילטע ,טינ וד טזיב קינ'שרדמה
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 ןייק ,ןײרַא טדָאטש רעסיורג ַא ןיא ןערהָאפסיױרַא רימָאל -- ,טָאג

 טימ ןוא ,החּפשמ ןיימ ,רניירפ עניימ ןעשיווצ ,ןעטרָאד .ץעּפוהעי

 .ןילַא ןייז ןיוש ןעלעוו רימ .טלעוו יד יו טונ ןייז רימ טעוו --ריד

 ױזַא ,סאמנ ױזַא ןיוש רימ זיא'ס ,ןעבעלכ ,טסעק ןעטע ןיוש גונעג

 ןעשיווצ ָאד ןענעז רימ ...טינרָאנ ןייֵא טינ רימ טהעג עס זַא ,ףירט

 ...עדמערפ-דליוו יו ,עדמערפ יוװ סיּפע עגינייד

 ןע'לחר לעטיבַא טכַארטעב ןוא ןעציז טביילב לעדנעמ-השמ

 טגניז ןוא ,רעהירפ יװ ,ךיז רע טלעקָאשעצ םעדכָאנ .טרעדנואוורעפ

 .ס'והילא יד רעטייוו ךיז

 והילא ?ןענעװטעניימ ןופ ,ףעז שיא ,ןייפ רהעז ,ךָא --

 ! ךָאו עגיד'תבש-ךָאנ וליפא ...איבנה

 -םלַא ,לעדנעמ-השמ ,סיוא ריד ייב ךיא רהיפ גנידסלַא --

 ?ָאיֵא -- .טפַאשבעיל סיורג טימ ע'לחר םהיא וצ טגָאז -- !גניד

 עט'תיבהדלעב ַא ןייז רימ לעװ ךיא ,ןיילַא ןעציז ךיז ןעלעוו רימ

 ,ךַא ...גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש סָאד יוװ ,ןעטיהּפָא ךיד לע ןוא

 -נייק ריד ןופ טרעה עמ זַא ,רענעגָארטעצ אזַא טזיכ ,לעדנעמ-השמ

 ,שרעדנַא רָאג סיּפע וד טויב טנייה רָאנ !טרָאװ טוג ןייק לָאמ

 ...שרעדנַא רָאג

 -- .רייהחרעליטש לעדנעמ-השמ טגניז -- ...איבנה והילא --

 ...ירעלגה והילא .,.יבשתה והילא

 רעדנַא ןייֵא טהעג ,ןעליבסנַאמ יד ןעשיווצ ,לַאז ןיא ,טרָאד ןוא

 סָאװ רַאפ ,תואצמה ענעדעישרעפ ףיוא טלַאפ םלוע רעד :סעומש

 רענייא ? ןע'שלח טנָאקעג םיצולּפ רונש ס'ילתפנ-קיזייַא סָאד טָאה

 -רעפ טגנירד רערעדנַא רעד ;גיוא טונ ַא ןופ זיא סָאד זַא ,טנָאז

 ַא ,רעטירד רעד ןוא ;טּפַאחעג לעטניוװ ןימ ַא זיא'ס זַא ,טרהעק

 ךיז טגָאז ,רעדניק ענעבעגעגסיוא ןיוש טָאה סָאװ ,דיא רעטגַאטעב

 : האצמה ןייז

 ןיוש ךיא ןיב ,רינש יירד ןיילַא בָאה ךיא ,ךימ עשז טגלָאפ ---

 -ויַא ."סעקוועטסָאּפ, זיא'ס ,ךייַא גָאז ךיא ;  ןינע םעד ןיא רָאלק

 ...תירב ַא רעדָא ,ןעפנָארב-ןוא-ךַאקעל ַא ףיוא ךיז טיירג ,ילתפנ-קיו
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 ...! יתיתכהמ ,ונדונ -- רונש רעיא 1ךייַא בוט-לזמ ,הכלמייסָאװד
 זיא'ס ,השקשינ ?הכלמיסָאװד ,ױזַא ָאד ךיז רהיא טמהעש סָאװ
 | ...ךַאז עשידיא ַא

 טקוק יז ; ןעגינעגרעפ סיורג ןופ ךיז טצלעמש הכלמייסָאװד
 ,סיורַא ףיורעד גנַאל ןיוש

 ןיוש טהעג -- .רעזייב ַא טימ טשרמולכ יז טגָאז -- { ונ-ונ --
 ,ןוהט קוק ַא רעסעב ףרַאד עמ }ךעלסעװָאטַאק ערעייַא טימ טהעג
 ייב טנייה רע טרעיודעג סיּפע ?טשרָאב ן'טימ ךיז טרעה סָאװ
 ...| סטכאנדוצ-תבש עלַא יו רחעמ רהיא

/9:4,, 

 .םורַַא רהָאי ַא ןיא

 קרַאטש ,םינּפַא ,רעזעל רעד טגָאז -- "1 ערעשטעוו עליטש ַא;
 ענעי ףױא ןערָאװעג ןעגיוצרעד זיא רע תמחמ ,ןעדעירפוצ טינ
 עמ ןוא ךיז טגנעה עמ ואוו ,ןענַאמָאר "עטנַאסערעטניא-טסכעה;
 ןופ ואוו רעדָא ,ךיז טסיש עמ ןוא ךיז ט'מס עמ ואוו ,ךיז טקנירט
 ןוא ,הכלמ-תב ַא -- ?לעדיימטסנעיד ַא ןופ ,ףַארג ַא דרעוו דמלמ א
 ייב זַא ,ןוהט ךיא לָאז סָאװ ...רעטָאנרעּפיּפ ַא -- רעפלעהעב ַא ןופ
 זנוא ייב ?ס'הכלמ-תב ןייק טימ ןעפַארג ןייק ָאטשינ זיא זנוא
 -םעט עשידיא ,ךעלבייוו עטסָארּפ ,ןעדיא עטסָארּפ ןַאהרַאפ ןענעז
 ןערעפטנערעפ סָאד גיוט סָאװ וצ רָאנ ..,רמז-ילכ עשיריא ןוא רעט
 םיוק ;ליװ רע סָאװ ןעגָאז רעזעל רעד ןיוש געמ דניצַא ?ךיז
 ןהעג ןיוש רע טעוו ,רעהַא זיב טרהיפעגוצ ןיוש םהיא ךיא בָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,ףוס םעד ןעסיוו ןעלעוו טעװ ןוא רעטייוו רימ טימ
 -מעטס טימ טזָאלעגסיױא ךיז טָאה סָאװ ? ןע'לחר טימ טזָאלעגסיױא

 , : ן'וינעּפ |

 -נעמ ם'ניא רֶהֶאי ַא זיא סָאװ) רהָאי ץנַאנ ַא רעביא ןעזָאל רימ
 סטכַאנ-וצ-תבש ן'ילתפנ-קיזייַא וצ ןעמוק רימ ןוא (? ןעבעל ס'נעש
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 םָאװ ,ןעניױשרַאּפ ענעגייא יד ןעטרָאד ןעפעוט ןוא הכלמ-חולמ ףיוא

 "האי ַא רַאפ סָאװ ,ןעסעומש עבלעז יד ןערעה ןוא ,ןערהָאי ַא רַאפ

 ,רירי ןעגעוו גנַאל ױזַא טדער עמ .רָאה א טרענימענ טשינ ,ןער

 ןע'לדנעמ-חשמ ףיוא ףוױרַא טמוק עמ זיב -- ,רעדניק ,ןוידּפ ,הסנרּפ

 .ץעּפוהעי ןיא טציא ןעציז סָאװ ,ןע'לחר טימ

 -ניק יד סָאװ ,?עווירב סָאד ,הכלמיסָאװד ,רעהַא רָאנ זייוו --

 םוצ ילתפניקיזייא ןָא ךיז טפור -- ?ץעּפוהעי ןופ ןעביירש רעד

 ,לעדוי בר ,טנעייל ,טָאנ -- .בייוו

 -ַאק ן'פיוא גידנעזייוונָא ,לעדוי טגָאז -- !ןענעייל רע זָאל --

 .ןַאמנעגנוי ןעקָאס

 דַאוו ַא יװ ,סע טנעייל ןוא לעווירב סָאד טמענ רעקַאסַאק רעד

 : רעס

 גלפומה םסרופמה םכחה יבָא יכוהאֿל הלס כוט לכו םולש.

 העונצה ימאקו ,ל"ז ףסוי השמ ר"ב ילתפנדקיזייַא ר"רהומ אכפומ

 -ָאװוד תרמ ת"שכ ליגיבאכו רתסאכ ליח תשא תמסרופמהו הדיסחה

 ...םולש ב"ב ?כ םע ,ל"ז לעדנעמ-השמ תב הכלמדיס

 םינולעב םש .עיקרה תלכתב ךשוח ילפרעב שטשה רהוזכ.

 ",..רחוטל ןואּפקו תורקי רוא יכרחמ ןיבמ םיקחש יהבגב

 טָאלג זיא סָאד !סָאד טינ ,ןיינ -- .עֶלַא ןעיירש -- 1 ןיינ --

 !ןעטייקשירַאנ ערעייז ,ןעכאז עשלעגנוי ,הצילמ ,ךיא סייוו ,ױזַא

 .טייז רענעי ףיוא ,רעטייוו טנעייל

 :טנעייל ןוא לעווירב סָאד רעביא-טרהעק רעקַאסַאק רעד

 ריד לָאז ךיא ,רקיה יבא ,ךימ טסגערפ וד סָאװ ,תודוא ןוא,

 ריד ךיא ןיב ,ץעּפוהעי הּפד םירחסמהו הסנרּפ חכמ ןעביירש

 "..,עידומ

 "עירפוצ םלוע רעד טגָאז -- !קוסּפ רעד טניימ סָאד טָא ,ָא --

 !רעטייוו טנעייל ,טנעייל -- .ןעד

 םנ ,חרוחסיטינש ןָא ָאד טהעג רתויב זַא ,עידומ ריד ךיא ןיב...,

 עילַאקַאב םג .הרוהס-טינש ומכ ,ױזַא טשינ קינלעצ קר ,קינלעצ

 .עקוועּפעזַאמב םכילצא יו רעגרע טשינ ,טכעלש טינ ןכ םג זיא
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 חמק ,רעקוצ .ךיילנ רלָאג טימ יקַאט ,רקויב ָאד זיא גייצ-לָאװ
 ןעדיא ןוא ,עצינארגַאזל טהעג סע ,רחסמ ַא ןכ םג ָאד זיא ןעיילקו
 ץרא ןייֵא זיא ץעּפוהעי ,ללכה .,לעברעק ןעש ַא ייברעד ןענעידרעפ
 יז יאדכ זיא'ס ,סיורג גיד'ארומ זיא אפונ טדָאטש יד ,תכרובמ

 רהיא ,ץעּפוהעי הּפב טלעוו רעדנַא ןייֵא 92 זיא סע .ןעקוקוצנָא
 טינ ןעבעל ןיא טעוו רהיא סָאװ ,ןעדיא ַאזַא ןענעגעגעב הּפב טנַאק
 -םלַא זיא הַּפ ,רעיּפַאּפ רחסמ א ַאד זיא םנ .דיא א זיא'ס זַא ,ןעגָאז

 ןעפיוק ,עזרעב רעד ףיוא ָאד ךיז ןהערד ןעדיא ןוא ,רחסמ א גניד

 דלעג ןענידרעפ סרעלקעמ ןוא ,סעיצקַא יילרעלש ןעפיוקרעפ ןוא
 -דךניירפ רָאנ ןעסירג ןעמעלַא ךייַא טזָאל ע'קחר תומ יתנוז םג .בורל

 ןוֿפ ןערעה ןעלָאז רימ ,ת"ישה רוזעי .המצעב ךייַא טביירש יז .ךיק

 סאו ,טיילקה זַא ,םכעידוא םג .ןמֶא -- תובוט תורושב ןכ םג ךייא
 -ולוא יקסווָארדנסכעלַאב טנַארפ עמַאס ןיא זיא ,ןעגנודעג בָאה ךיא
 תרמ יתנוז .טכעלש טינ ראג ,םשח ךורב ,זיא ןוידּפח ןוא .,ַאצ
 ןָאק ןוא חכאלמ יד טנערעלעגסיוא ןיוש ךיז טָאה היחתש ע'לחר
 ,ימצעב ךיא רהחָאמ ןעפיוקנייַא םידירי לע קר .חנוקח םע ןעדער ןיוש
 עװקסָאמ טימ .זדָאלבו עוקסַאמב םירחוסח לצא טידערק בָאה ךיא
 טסעוואס לע טטיוקרעפ עװקסָאמ ,ןעלדנַאה וצ טכעלש טינ ןיא
 -ןֶא ןייא ךיז טכַאמ סע ןַא וליפַא .הנוק ןעשידיא ַא בעיל טָאה ןוא
 זיא תוריד .ןעלַאפ טינ טזָאל ןוא רעטנוא עווקסָאמ טלַאה ,ץעז
 אד ךיא להָאצ ךיק ַא טימ סרעקלַא ייווצ רַאפ ,?ודג רקויב הַּפ
 ,רעסַאװ ןוא ץלָאה ץוח ,ךשמ ַא לעבור גניצעבעיז ןוא ףניפ טרערנוה
 סנעטסניימ םוצ ןוא .ךיילג דלָאנ טימ רעייט גנידסלַא זיא ָאד ןוא
 סרעלקעמ עשידיא ןוא יירעלקעמ טימ ןעדיא ָאד ךיז ןעמענרעפ
 ,דוככב לעברעק ַא ןופרעד טָאה דיא א ןוא ,בורל ןאהרַאפ הֹּפב ןענעז
 -רַאטש ןוא דנוזעג טָאג בענ .הסנרּפ םוקמ ַא זיא ץעּפוהעי ,קלכה
 ךייַא טשניוו סע יו ,ךייַא ןופ עכילמענ סָאד ןערעה וצ ןוא טייק

 פעדנעמ-חשמ םימיה ?2 םכתחלצהו םכמולש שרוד םכנב ינממ
 .עקוועּפעזַאממ ילתפנ-קיזייַא ר"רהומ א"אלב

 ,ב"בכע הרקיה יתדודלו רקיה ידודל ןעסירג
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 .ב"בכע לעדוי 'ר דיננהל ןעסירג
 .ב"בכע שרעה החמש 'ר דיגנהל ןעסירג
 .ב"בכע רעבוד 'ר דיגנהל ןעסירג

 .ב"בכע עלייב-יסיטס תרמ הדיגנהל ןעסירג

 ,ךילדניירפ ראג ןעמעלַא ךייַא טסירג י"נ ףסוי ינב םג

 .יל"נה

 "ויפ ןוא רהעווש ןעטצעשענכָאה ןיימ ןעסירג זָאל ךיא ךיוא,
 ןיימ ןופ ךייַא דלעמ ךיא !ל?הָאװו טבעל ,רעגעיווש רעבעיל רענ

 עלעסוי ןיימ ךיוא .רענרע טינ רעטייוו ףיוא טָאג כעג ,טנוזעג

 לערמעה ן'רַאפ ןעבעל רעגעיווש רעד טקנַאד ןוא ןעסירג ךייַא טזָאל

 סָאד ןעקנעש טעוװו טָאג זַא ,רָאפרעד וצ ךייא טנָאז רע ,לָאמ לעיפ

 םורַא רהֲאֹי רעיפ-יירד ןיא ,םשה הצרי םא ,טעוװ רע ןוא ןעבעל

 טימ ןענרעל ,םשה הצרי םא ,רע טעוװ ,רדח ןיא ןהעג וצ ןעביוהנָא

 טָאג בענ ,דיא רעכילרהע ןייֵַא ,םשה הצרי םא ,ןייז טעוו ןוא קשח

 ףניצַא טנָאק רהיא ביוא ,ןעבעל רענעיווש .,ןכָא ,רהָאי עגנַאל טימ

 -וש רֶאֹּפ ַא טימ עלעקלעמרַאי ַא ןעגעוו ס'עלעסוי ןופ ןעטײברַאסיױא

 ףיא תמחמ ,טקנַאדעג רהעז ךייא ךיא טלָאװ ,עקשטילב ןופ ךעלעכ

 ןעמענוצ טינ ךיא ליוװ םַא ןייק ןוא ,טפעשענ ןיא ןעמונרעפ רחעז ןיכ
 "יומ ַא ןעגנודעג רָאנ בָאה ךיא .יַאדכ טשינ זיא סע ,ן'עלעסוי וצ

 ףימ יז טגעיוו ,גנַאג ןיימ ףיוא ךעלברעק רעיפ רהיא ?הָאצ ןוא לעד

 "עג טלָאװ רהיא -- עדערעשט ןיא הוק יד טביירט ןוא דניק סָאד
 עצנַאג טיג יז !טפיוקענ בָאה ךיא הוק א רַאפ סָאװ ןהעז טפרַאד

 6םשה-ךורב ,בָאה ךיא ןוא ,ךליפ ערעייט רהעז ,ךלימ טרָאװק רעיפ

 םיצולּפ טָאה ןעבעל לעדנעמ-השמ רָאנ .,רעטוּפ ןוא זעק רהיא ןופ
 ,ףיֵַא טעב ךיא ,סיוא םהיא טפָארטש .סגיכלימ ןעמוקעב טנייפ

 ,לוק ַא ףיוא טציא ךיז טסייר עלעסוי !ּפָא טשינ ?לכ ךיז טיה רע

 ןייס םילש ךיא { םהיא ראפ ןייז לָאז רימ ,ןעסע ךאבענ ליוװו רע

 ףניירפ עבעיל ןוא דניירפ ערעזנוא עֶלַא ןעסירג זָאל ןוא ףעירב

 "רעפ ןוא ,םשה ןעמל ,רעפטנע ןעביירשּפָא טעב ןוא ,ךילצרעה רָאג
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 -בָאט-רענעיװש עטסנעבעגרעביא ןוא עדנעשניווקילנ רעייַא ביילב
 .55 ח ר ם כ ת ? כ רעט

 -גיק עניימ ףיוא יאולה -- .רעבָארג רעד לערעב טגָאז --* וע --
 ! רענרע טשינ ןערָאװעג טגָאזעג רעד

 -| טגָאז -- !טגידניז רהיא ,הכלמ-יסָאװד ,טגידניז רהיא --
 ! טנידניז רהיא ,ןעבעלכ -- ,לעד

 ןייק ,ייז זיא'ס סָאװ ,ןעמָאנ ןעבעיל ןייז קנַאד ַא ,יַאדוַא --
 -ךַאֿפ טינ יז ןָאק ךיא -- גנַאב רימ טוהט יז רָאנ ,טוג ,ערה-ןיע
 | ןעסענרַאפ טינ יז ןָאק ךיא ,לעדוי בר ,ןעסעג

 רהיא ןופ תולעמ עֶלַא ןע'לדוי סיוא-טנעכער הכלמייסָאװד ןוא
 סָאװ רַאפ ,םהיא טזייוועב ןוא סעקמעטסָאּפ ערהיא עַלַא טימ רונש
 טסעומש ,טדער םלוע רעצנַאג רעד .ןעסעגרעפ טשינ יז ןָאק יז
 ןעמ טמענ םעדכָאנ .םירחסמ רעצעּפוהעי חכמ ןוא ץעּפוהעי חכמ
 ןיא ?עקעשילעק סָאד גידנעטלַאח ,םייחל טקנירט עמ ,ךעלעּפַאק וצ
 ןערעדנא םעד רענייא טעוועשניוו עמ ןוא ,גנַאל ץנַאג דנַאה רעד
 טימ תוכוט תורושב לארשי 2 םעד ףיוא ןוא ,ס'טוג סָאדלַא
 ןוא שיט ןפיוא ףױרַא טמוק טשרָאב רעד ןזיב .תומחנו .תועושי
 רעד ןוא ,בוטש רעצנַאג רעד רעביא חיר ןעגיד'היחמ ַא טיײרּפשעצ
 ןָא ךיז טסעגרעפ עמ ןוא ךיז טדעררעפ עמ ךיליירפ דרעוו םלוע
 טימ ןוא ץעּפוהעי טדָאטש רעד טימ ,ןע'לחר טימ ,ןע'לדנעמ-השמ
 | ,רעדנַא ןייֵא טימ עלַא

 תתצט1.

 םעט ןע'תמא םעד טכוזורעפ וינ ע פ מע ט ס
 .םנהיג ןופ

 .ע'לחר ענעש יד ןעסעגרעפ טינ ןָאק שנעמ ןייא רָאנ
 -טםעטס חכמ ןעמ טסעומש ָאד זַא ,ךיז םסיוטש רעזעל רעד

 ,ן'וינעּפ
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 דנַאטשמיא זיא רעװ .ןעמ טסעומש ן'ינעּפמעטס חכמ ,ָאי

 ץרַאה ןייז ןעלהיפ ןָאק רע .? םירוסי עסיורג ענייז ןעבעגוצרעביא

 ? סָארדרעפ סיורג ןייז ןהעטשרעפ ןוא

 ףךיז טכַארט -- !עדאסָאד ,שטייטס !סָארדרעפ ,שטייטס.

 טרהעקעגרעביא טשינ ,ןעוועג ריכזמ טינ ליפא -- .,וינעּפמעטמ

 .ןעבירשעגפיוא טשינ רעטרעװו ענעכַארבעצ ייווצ ןייק ,גנוצ יד

 --קעװַא רהָאפ ךיא זַא ,שטָאח סייוו ,ַאנ : ןעגעוו אצוי ןופ שטָאח

 . 1 תונויזב ,עפ

 ,ןעפָארטעג טינ לָאמנייק סעבלעזַא ךָאנ ךיז טָאה ן'וינעּפמעטס

 -עפערט ענעדעישרעפ ןעפָארטעג םהיא ךיז ןעבָאה ןעפערט שטָאה

 יװ ,ףוס ןעזייב ַא טימ ,עסואימ רהעז ךָאנ -- לָאמַא ןוא ,ןעשינ

 ,הלּפמ ַאזַא ,קַאלש ַאזַא רָאנ .טנַאמרער ןעביוא ןיוש ןעבָאה רימ

 -םעטס .ט'מולח'עג טינ וליפַא םחיא ךיז טָאה ,ןע'לחר טימ יו

 ןליפַא זַא ,ףיוה ןיא ן'יבר ם'ייב בושח ַאזַא ןעוועג זיא סָאװ ,וינעּפ

 ,טעװַאטַאק ןעבירטעג םהיא טימ ןעבָאה רעטכעט ס'ניבר םעד

 עלַא טימ טקשזעשזערב עניפַארג יד ְליִּפַא סָאװ ,וינעּפמעטס

 ךָאנ טקישעגסױרַא ,הוּפכ יד םהיא ךָאנ ןעוועג ןענעז "סענַאפ,

 לכה -- ,שיזיוצנַארפ ףיוא םהיא טימ טדערעג ,עטערַאק יד םהיא

 א ןופ ,סואיס ױזַא ךָאנ ןוא ,זָאנ ַאזַא ןעבָאה לָאז וינעּפמעמס

 | !לעבייוו שידיא טושּפ

 הדומ וינעּפמעטס ךיז טָאה -- !גנַאב גיצרַאה ריפ טוהט יז --

 ,גנַאב גיצראה רימ טוהט יז -- ,רמזדילכ עינַאּפמָאק ןייז ראפ ןעוועג

 ,ץעּפוהעי זיב ןערהַאפעגכָאנ רהיא טכָאװ ךיא ןוא ,לעבייוו סָאד טָא

 עלַא ףיוא םורַא ךיז טקוק וינעּפמעטס -- ...טינ ןעוו ...טינ ןעוו

 יד םימ ָאד םכוז רע ןע מעוו ,ןיוש ןעסייוו הרבח ןוא ,ןעטייז

 .ןעגיוא

 ,ן'ינעּפמעטס טאהעג בעיל ןעבָאה רמזיילכ הרבח עצנאג יד

 ןיא ןעגעווטענייז ןופ ןהעג וצ לבאּפַאק ןענעז ןוא ,ןעבעל סָאד יו

 "מעטס טאהעג ןעבָאה ייז בעיל יו ןוא .רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ

 יז ןעבָאה ייז .ןע'לדיירפ טָאהעג טנייפ ייז ןעבאה יוזא ,ן'וינעּפ
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 -ענרעשז רהיא רַאפ ,טפַאשנרַאק רהיא רַאפ ןעקוקנָא טנַאקעג טשינג
 | .תועונת עסואימ ערהיא עלַא רַאפ ןוא דלעג םוצ טייק

 טסעומשעג הרבח ןעבָאה -- ,רוחב ַא ןעוועג זיא דע ןמז"לכ --
 ןוא ,רקמה םהיא ייב ןעוועג !רעילַאמס ַא זיא -- ,ךיז ןעשיווצ
 ףיוא ןעּפַאה לָאמַא ,ןעווישזַאּפ םהיא םֹודַא טנַאקעג ךיז טָאה עכ
 .ןוא ,,לערענעּפש א יצ ,,לערעמַארטס א דסח-תולימנ ַא גיבייא
 טָאה ,המש-חמי ,תעשרמ יד טניז ,דניצַא .,הנתמ ַא ױזַא לָאמא
 ןיילַא רע ט'רנּפ ,ןיירַא סעקּפַאל יד ןיא ךיז וצ ןעמונעגוצ םהיא
 ןערהָאי עגילָאמַא ָאטינ .ףיוא םהיא גנעה שטָאח ,ןעשַארג ַא ךַאנ
 -הָאפמורַא יד טימ ,ן'וינעּפמעטס ייב סערעשטעוו עגילָאמַא יד טימ
 -עג רעוו ןוא רַאוװק ןוא רַאד ,קנערק רעד ןיא גיל טנייה }ןעצכער
 ַא ןהֶא ץיו רחֶאי עצנַאג סָאד .רעגנוה רַאפ גראב א יו ןעלָאװש
 טסלָאז !לולא שדוח-שאר ן'פיוא סױרַא-קוק ןוא *?ערק לעקיטש
 ַא טימ טָארב-שַאנ 8 ןייז דבכמ ןעגעוו אצוי ןופ סע לָאז יז ,ןעגָאז
 ןעלָאז ןעסע -- ןעסע ןעגעוו ץרא-ךרד ןופ לָאמא ןעמוד ,ייט לעזעלג
 | בייל רהיא םערעוו

 סע ןעוו ,ןעטייצ טפָא טציא ךיז ןעכַאמ סע ,רימ טביולג --
 -ינַא רימ לָאז יז רָאנ ,קערש ַא זיא'ס זַא ,* ןעירעב ךיז טערטקָאד
 ןייק טכוזרַאפ טשינ קאלש ַאזַא ייב ךיא טלַאװ ,דלָאג ןעגעלרעד
 ,לערק לעקיטש

 טימ ,עקרעשטשַאי טוא טימ ,רחיא טימ רע טבעל ױזַא יו --
 "עג רעדָא ט'מס'עג סעכלעזַא גנַאל ןיוש טלָאװ ךיא ?חלבנ אזא
 ! ןעבעל ךימ טחעז רהיא יוװ ,רהָאי עצראווש ידלַא וצ ,ןעגנַאה

 רעד ןיא ךאבענ וד טסגיל ,וינעּפמעטס ,וינעּפמעטס ,יִט --
 ..!לעגייב טסקַאב ןוא ,גרשב ַא יוװ ,ררע

 -- לערענעפש * -- .לערעיירד -- פערעמַארטס * --- .לעברעק -- רעילַאמס*
 יז טליוו סע -- ןעירעב ךיז טעראקַאד = -- .טיורב -- לערק * -- .?ערעפניפ
 .ןעסנא
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 -מָאק ןייז ן'וינעּפמעטס ןעגעוו סיוא ךיז ןעסעומש ױזַא טָא
 ,ןעגיטהעוו ענייז ןעלחיפ ,תורצ ענייז זעהעז סָאװ ,רמזדילכ עינַאּפ
 ,םעד ןעגעוו טינ ייז טימ טדער רע שטָאח

 ערוהיא טימ ןעמונרעפ זיא יז רעדָא ,קרַאמ ןיא זיא לעדיירפ זַא

 ןינעּפכעטס :זיא סע יוװ ךָאנ ןיא ,םינוק ערהיא טימ ןוא תונוכשמ

 עמ ,טעווע'צל עמ ,טציז עמ ,ןעסָאריּפַאּפ טימ חרבח יד דבכמ ןיא

 ףיֹוא ןעסָאריּפַאּפ יד טבייר עמ ןוא לָאמַא ןופ תוישעמ טלהעצרעד

 ױרעוװו ,לעדיירפ ןיירַאטמוק טָא רָאנ .טהעטש טלעוו יד סָאװ

 ןֶא ךיז טביוה הרבח ןֹוא ,ןעצרַאה ן'פיוא ענטומעלַאק ןעמעלַא

 .זייווגיצנייא ןעקורסיורַא

 א ןיא יוװ ,טערוקעגנָא ָאד טָאה עמ יו ,טהעז רָאנ טהעז --
 ײוק ןוא זָאנ רעד טימ גידנערָאמש ,?עדיירפ טגָאז -- !עמשטערק

 "עג רָאנ -- .ןיֹוש טגָאט סָאװ ,קַאבַאט ?לעקעּפ םעד ףיוא גידנעק

 ןיימ העוו ןיוש ריס טוהט סע !{גונעג ןוא טערוקעג רָאנ ,טרעכיור
 וד !ןעכַאמ קנַארק ךימ טעוװו רהיא ,ןערַאגיצ ערעייַא ןופ ּפָאק
 ?לעיפ ױזַא טסרעכיור וד סָאװ ,הלעמ ַא זיא'ס ,וינעּפמעטס ,טסניימ

 ביולג !עניימ חמשנ ,ןערעכיור וצ ףיוא-רעה .וינעּפמעטס ,ךימ גלאפ
 ,טנוזעג םוצ ריד טדַאש סע ,רימ

 ,רעסעב גָאז ?טנומשעג-טנוזעג ,לעדיירפ ,ריד גיוט סָאװ --

 .נונעג ןוא -- ןעסָאריּפַאּפ ףיוא ןעדליג ַא רימ טסעװעלַאשז וד זַא
 ? ןעלעטשנָא ריד ניוט סָאװ וצ

 "עטשנָא ראג ריד ַאנ ?ןעטַאט ןייז ףיוא וד טסנָאז סָאװ --

 !ןעלעטשנָא ענייז טימ ריד טמוק רע ןוא ,הבוט ןייז ןיימ ךיא !ןעל

 ךיא סָאװ ,ןעגרָאמהירפ םענעש םוצ גרַאק זיא רעמָאט ,ךָאנ ריד אנ

 ,רעסַאװ סָאד טכָאקענסיױא ,טעקירַאהעגנָא ךיז ,טַאהעג טנייה בָאה

 ךָאנ וצרעד ןוא ,ןעשָארג ַא טזיילעג טשינ ,ץרַאה סָאד ןעסעגעגּפָא

 טצרַאוװשעג ,טסנעיד ַא יו רעגרע ,טסנעיד ַא יו .ןערָאװעג טלעדיזעג

 ןוא טגיל תרוחס ןוא -- ךיילג עטָאלב טימ טכַאמעג ,םינּפ סָאד

 ,.,טליופ
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 .סָאװ ,עצדרעס-לעדיירפ ,ןעסיוו ןייז ןלעב ַא טלָאװ ךיא --
 ןעבָאה ענייד רעדניק יד ?וד טסגרַאק סָאװ ?ױזַא וד טסעטַארּפ

 ? ןעלַאפַאב ךיד

 !לעכַאבענ ַא ,ךיד טעב ךיא ,לעסיכַא ןָא רָאנ םהיא קוק --
 ,םהיא ןעמ ףרַאד גנוצ יד ןעקיּפ םהיא ףרַאד עמ ,טשינ טסייוו רע
 -יימ עמַאמ רעד ּפִא סָאד ךָאד ךיא גָארט אמתסמ {ריד גָאז ךיא
 ַאזַא ,ףיוא ןיילַא סָאד סע ךיא רעדָא ?ןינעּפמעטס ,ָאיֵא -- ,רענ
 טיהַאב רָאנ לָאז עמ ,זיא בייוו ןייד יוװ ,ןירעפיוז ַא ,ןירעסערפ
 רימ קוק ,טַא ?וינעּפמעטס ,ָאיֵא -- ,ןערעװ טנערהָאװַאב ןוא
 ? ָאיא ,וינעּפמעטס ,ןירַא ןעגיוא יד ןיא ךייקג

 -ןַאפ גָאז ךיא ,הכרדא ?ףיוא-טסע ֹוד זַא ,ןעד גָאז ךיא --

 | | ...גָאז ךיא .טרהעק
 וד ! טסנָאז וד סָאװ סייוו ךיא -- טסגָאז וד ,טסגָאז וד --

 ןעבָאה ךָאנ טספרַאד וד ?וינערמעטס ,ָאיֵא ,ןעגָאז וצ ךָאנ טסָאה
 ,ןירעגנערבסיוא ַאזַא טקישענוצ ריד טָאה סָאװ ,טָאג וצ תונעט
 ךיד ןוא ייווצ ןעשָארג ַא ןופ ןעכַאמ ריד ןָאק ךיא סָאװ ,ךיא יו
 ,ריד טלהעפ סָאװ ,גָאז ,הברדַא ,טכַאנ יוװ גָאט ןעבָאה ןעניז ןיא
 טלָאװעג רָאנ טלָאװ ךיא ?טסגייוש וד ?ּפִא ריד טהעג סָאװ
 -עיפ ןייד טימ טרַאּפשעגנָא דניצא ןיוש וד טסלָאװ ואוו ,ןעסיוו
 ? בייוו א ראפ ,וינעּפמעטס ,ןעבָאה טינ ךימ טסלָאז וד ןעוו ,עלעד

 | { אוו -- ֹוא --
 ,טיוא-טזייוו סע "!ַאװ --- ואת זַא ,ןעסיוו יקַאט וד טסלָאז --

 וצ טאהעג טסָאה ֹוד םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעסעגרַאפ טסָאה וד זַא
 ,ןעקָאז רֶאּפ עצנַאג ןייק ,בייל ן'פיוא דמעח ַא ןהֶא -- הנותח רעד
 טנעידרַאפ ןוא ,ןעבעל ןוא בייל ןייק ,עלעכיצ ןייק ,עלעשיק ןייק
 ? ןעמוקעגניהַא סָאד זיא ואוו -- דלָאג רעקיטש וד טסָאה

 -רַאפ עניימ ןופ ןובשחו ןיד ןעבעגּפָא ריד ךיא הילפ טָא --
 .זייוורוחב ןעטסנעיד

 |ינעּפמעטס ,ריד טימ השעמ יד ךָאד זיא סָאד טָא {ַא --
 זוא ,תמא םענייר םעד ריד טגָאז עס זאט ,ןעדייל טינ טסנַאק וד
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 ּפָאק ךיז טגָאלש רענעי סָאװ ,ראמרעד ,םענעי וצ תונעט ךאנ טסָאה

 ךיז טניגרַאפ ,דרע רעד ןיא טכירק ,טעוװערָאה ,ריד רַאפ טנַאװ ןיא

 ,ןעבעל סָאד ךיז טרעמוארַאפ ,ןעסע וצ ףיוא טיורב ?עקיטש ןייק טינ

 ,ןעגעווטענייז ןופ ץלַא {םחיא בעילוצ ?ןעמעוו בעילוצ ץלַא ןוא

 אמתסמ טעװ רע ?םיבוט םישעמ ערעסָאװ רַאפ ,וד טסייוו רעמַאט

 זיא העוו ןוא ךֶא זַא -- ּפָאק ןיימ ךָאנ הבצמ ענערליג א ןעלעטש

 ..,רימ

 ?ךיד טעּפעשט רעוו ןוא ? ןָאהטעג ריד ךיא בָאה סָאװ --

 ! ןָאהטעג גונעג רימ טסָאה ?ןוהט רימ וד טסלָאז סָאװ --

 ,רניק גנוי ַא ןעמונעג טסָאה !טלעוו ןיימ טסיװרַאפ רימ טסָאה

 -רעביא ךימ עלעגניצ ןייד טיס טסָאה ןוא ,עלעקנוינ ַא לעדיימ ַא

 ןיב ּפָאק ם'נופ טרענגילעגּפָא ,גרעב ענעדלָאג טגאזעגוצ ,טדערעג

 ןעוועג טשיג ךיד לָאז ךיא ,ןעוועג טכעלש רימ טלָאװ סָאװ .סיפ יד

 טשינ טגָאװ ןוא ןעכיילג ןיימ ט?יזעגּפָא רימ טלָאװ ךיא ? ןענעק

 | ןעפָארטעג ךימ טָאה קילג ַא -- בייוו ס'וינעּפמעטס ןעוועג

 זיא'ס ?לעדיירפ ,ךודיש ן'פיוא הטרח וד טסָאה רשפא ,ונ --

 ...כג ןעביירש ןָאק עמ ןוא ,ךייט ַא ןוא ,עקװעּפעזַאמ ןיא בר ַא ָאד

 -סיוא ךיז לָאמ ַא םיוק ? ןיימ ןייד זיא סָאד טא ?ַאזַאדַא --

 ףיורעד טסקוק וד זַא ,טינ סייוו ךיא ,טסניימ וד !טשטעווקעג

 ,ינעּפמעטס ,סייוו ךיא ! ןערעוו רוטּפ רימ ןופ טסליוו וד ?סיורַא

 יר ןיא סיורג ריד ןיב ךיא { ןערַאנ טינ וד טסעװ ךימ ,סייוו ךיא

 גערפ ךיא ?ינעּפמעטס ,רימ סָאד טמוק סָאװ רַאפ רָאנ ! ןעניוא

 ךיוא ךיא םָאל ?רימ סָאד טמוק סאו רַאפ ,רימ גָאז ,הברדַא ,ךיד

 ! ןעסיוו

 טימ ךַאס ַא טוהט ,ינעּפמעטס רהיא טרעפטנע -- {טע --

 ּפָארַא ךיז טמענ ןוא ןיירַא רדח ןיא ךיז וצ קעווא-טהעגנ ,דנַאה רעד

 .דנַאו רעד ןופ עלעדעיפ סָאד

 -נייא ןייז ,טסיירט ןייז ןעצנַאגניא זיא סָאד -- עלעדעיפ סָאד

 ןעסעגרעפ רע ןָאק עלעדעיפ ן'טיס .טלעוו רעד ףיוא רבח רעניצ

 טָאה רע סָאװ ,םייחיירפ ןייז ,דנעגוי ןייז ןענאמרעד ,םירוסי ענייז
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 -רךַאּפ ענעדעישרעפ לעיפ !{ניבייא ףיוא ,גיבייא ףיוא ןערָאװעגנָא
 פעיפ ;עלעדעיפ ןייז ןופ גנַאזעג סָאד סיױרַא םהיא טפור ןעניוש
 םהיא ךיז ןעלעטש לָאמַא ןופ רעדליב עכיליירפ ,עגיטכיל ,ענעש
 ןוא -- ךיז ןעזייוועב ייז ;ןעלעיּפש וצ ןָא-טביוה רע ןעוו ,רָאפ
 ...ו ןעפױלטנַא

 ןופ רהעמ ןָא םהיֹא טרהיר רעדליב עגילָאמַא עלַא יד ןעשיווצ
 ענעש סָאד :ןעסעגרעפ טשינ ראג ןָאק רע סָאװ ,דליב ןייא עלַא
 עיולב ערהיא טימ ,םינּפ גיטכיל רהיא טימ ןע'?חר ןופ דליב עבעיל
 טימ ןוא זלַאה ןעסייוו רחיא טימ ,ןעמערב עגנַאל יד טימ ,ןעגיוא
 ץלַא ,ץֶלֲא טיירנ זיא רע סעכלעוו רַאפ ,עלעכיימש טוג ,םיז רהיא
 { ןעבענוצקעווַא

 ידכ ,גנַאל טלעיּפש רע ; טלעיּפש ןוא טלעיּפש וינעּפמעטס
 ,רימת יװ ,ןערעוו ןעדנואוושרעפ טינ לָאז ןע'?חר ןופ ןעטָאש רעד
 ןע'לחר ןענעוו וליפַא חבשחמ יד .ןעטָאש רהיא ןהעז שטָאח ליוו רע
 .רעייט רחעז ,רעייט םהיא ייב זיא
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 טָאה רע יװ ,ױזַא טלעיּפשעג וינעּפמעטס טָאה טייצ רענעי ןיא
 ,ןעגָאז עמ ןָאק ,טייצ רענעי ןיא .טלעיּפשעג טשינ לָאמנייק ךָאנ
 .חנרדמ רעטסכעה רעד ןיב ןעלעיּפש ןייז ןיא טכיורגעג רע טָאה
 רעד ,ןעלעיּפש טרעהעג טשינ טייצ רענעי ןיא םהיא טָאה סע רעוו
 .טרעהעגנ טשינ סטוג ןייק ךָאנ טָאה

 -ייטש ןיא ךיז טגניז עלעגיופ סָאד ןעוו ,ןֶא רימ ןעלעווק ױזַא
 עגידנעהילב ,ךעלטעלב ענירג עלעגיופ םעד ךיז ט'מולח סע :עלעג
 עסיורג ַא ,טלעוו ענעּפָא ןייַא ,טלעוו עיירפ ַא ,טפול עיירפ ,ןעטייווק
 סָאד ןעסינוצסיוא ,ןעגניז וצ קשח טמוקעב סע ןוא ,טלעוו עטיירב
 ןוא !ךיז טסיגעצ סע ,טנייוו סע ,טגניז סע ןוא -- ץרַאה ערעטיב
 .ןענינעגרעפ תמא ןעבָאה ,גונעת ןופרעד ןעביולק ,ןָא-ךעלעווק רימ

 -נוה םוצ וינעפמעטס טגָאז -- !גנַאב גיצרַאה רימ טוהט יז --
 רהיא ךָאנ גנעב ךיא --- ,רמודילכ עינַאּפמאק ןייז רַאפ לָאמ ןעטרעד
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 ןערהָאפעגכָאנ רהיא טלָאװ ךיא .רענעגייא ןייא ךָאנ יוװ ,תמאב

 ...טינ ןעוו ,ץעּפוהעי זיב

 טהעזרעד ןוא ןעטייז עלַא ףיוא םורַא ךיז טקוק וינעּפמעטס ןוא

 "ַאק ןופ עט'הנוק ַא רעביא ט'הנעט ןוא טהעטש יז יו ,ןע'לדיירפ

 ...עקשטילב ןופ ןוא ךעלכיט ענעדייז ןופ ,ןעלער

 םָארק עצנַאג א טרהיפעגנייַא זייווכעלסיב טָאה לעדיירפ רעזנוא

 טימ ךיילג ,עט'רחוס עטכער א ןערָאװעג זיא ןוא בוטש ןיא ךיז ייב

 ,סעקרעמערק רעקוועּפעזַאמ עֶלַא

 הרוּפצ ,רעטומ רהיא טסַאגױצ רהיא וצ טמוק ךילטפָא ץנַאנ

 רעטכָאט רעד ךָאנ רהעז טגנעב עק'היעשי זַא ,טגָאז יז .עבָארג יד

 לעריירפ רָאנ .טכַאמ לעדיירפ סָאװ ,ןערעוו רהָאוועג יז טקיש ןוא

 זיא עמַאמ יד זַא ,טוג ץנַאג טסייוו יז ; ןעגיל א זיא'ס זַא ,טסייוו

 לעסיבַא רעהַא יז טמוק ,טיורב לעקיטש א םייה רעד ןיא ענדעשז

 .טעּפמיק ןעצנַאג ַא רָאג ָאד ךיז טכַאמ ןוא ןעטסַאפּפָא ךיז

 ,סעקלוברעטוּפ עכלעזַא ךַאמ ?רעטכָאט ,סָאװ וד טסייוו --

 .טנעקירטענסיוא טוג ןוא ענעטכַאלפעג ,ןעכַאמ לָאמַא געלפ ךיא יו

 ןעיידרַאפ ןַאק סע רעוװ ןוא ,טנוזעג רהעז זיא עירָאקיצ טימ סָאד

 דוצ סייה ןעסייבנָא היוא ןוא ,טוג ראג זיא -- רעטוּפ ךס א טימ

 ,עטַאט רעד .עקלעביצ ַא טימ זנעג יד ןופ ןערעטסָאלּפ יד ןעלגערּפ

 -כָאט ,טנוזעג .,ןָא דימת ןופ בעיל סָאד טָאה ,טסקנעדענ וד ביוא

 ,.,פעסיש ןיא ןעכוז ןעמ לָאז ,רעט

 םעיינ ַא גָאט עלַא וצ-טכַארט ןוא שזַא ךיז טקעלעב הרוּפצ ןוא

 -עװ ַא טימ ןוא גָאטימ ַא טימ סעמרַאװ םעיינ ַא טימ ןעסייבנָא

 ןופרעד זיא לעדיירפ זַא ,ןענָאז טשינ ןָאק עמ ןוא -- ,ערעשט

 זיא סע יוװ סָאד יז טגָארט ךָאװו עטשרע יד .ןעדעירפוצ קואטש

 ןעזָאלב וצ ןַא ךיז יז טביוה ךָאוו רערעדנַא רעד ףיוא רָאנ ,רעביא

 טרעּפמַאעצ עמ זיב ,רהיא ףיוא -- עמַאמ יד ,ן'עמאמ רעד ףיוא

 סָאװ ,ן'וינעּפמעטס וצ םעכ ןעצנַאג םעד סיוא-טזָאֿל עמ ןוא ךיז

 רעד טימ בייוו ןעשיווצ םולש ןעכַאמ ןוא ןעשימניידַא ךיז ליוו

 .רעגעיווש



 208 ןונעּפמעטס

 וד --- ,לעדיירפ םהיא וצ טנָאז -- !קסע ןייד טשינ זיא'ס --
 טינ השורי ןייד ןעמַאמ ןיימ לעװ ךיא .טינ םירוסי ןייק רָאנ בָאה
 { ינעּפמעטס ,גיהור ייז .ןעבעגסעווַא

 טייז רחיא ןופ רענעיווש יד טגָאז -- !םעדיינעג רענעש ַא --
 רפוש ןייק ןָאק ןוא גנוצ עגנַאל ַא טָאה סכָא ןייֵא -- .ךָאטש ַא טימ
 ןייֵא יו ךיילג רובכ טָאה רעגעיווש ַא ןעטייל ייב ! ןעזָאלב טינ
 א רַאפ סָאװ ,טוג ץנַאג ,ךיז טכַאד .טהעז רע .עמַאמ ענעגייא
 זָאנ יד ץיינש :ןעמ טגָאז יו ,לערעטכעט ןיימ ןופ בָאה ךיא דובּכ
 ןערהעקרעביא ןליפַא רהיא סע לָאז רע ןוא -- ,םינּפ סָאד רימש ןוא
 טלעּפמירעג יבַא ,טנָאזעג סנייטשמ ,ןַאמ א ריס ךיוא .גנוצ יד
 סָאד דרעוו ױזַא יו ,טינ רָאג סָאד העטשרַאפ ךיא ,פעדעיפ ן'פיוא
 יװַא ךיז טמענ רעטכָאט ןיימ סָאװ !וינעטַאט ,סאמנ טינ םהיא
 ןייֵא ךיז טבלעק ,טהעג לזמ סָאד זַא :םינ ךיא סייוו -- רעביא
 ןייד !ֹור יװ ,תוירב עכלעזַא ןחעזעג ןיֹוש טָאה עמ .ךיוא סכָא
 ףָאג רָאנ ,וד יו ,רעלדעיפ רענעש ַאזַא ןעוועג לָאמַא ןיא רהעווש
 גנידסלַא וצ .ןיר טרהעק םעזעב רעיינ ַא :ןעמ טגָאז יװ ,טיג
 ,ונורב .םעזעב א טסיש ,ליוװ טָאג זַא ווא ,לזמ ןעבָאה ןעמ ףרַאד
 ףיד גָאז ךיא סָאװ ,ןייז טינ רימ ףיוא וד טספרַאד ,ינעּפמעטס
 תיבה-לעב ַא יאדוא זיא טנוה רעדעי שטָאח ןוא ,תמא םענייר םעד
 א טראפ ,טינ ריד ךיא ןיב עדמערפ ןייק רָאנ ,ֿפעווש ןייז ףיוא
 רַאפ ןעמ טמענ ,ץַאק רעד טימ ךיז טלעיּפש עמ זַא ןוא ,רעגעיווש
 ...ץַארק רחיא בעיל

 רהיא יו ,קַאז ַא ןופ יװ ,ךעלטרעוו טימ טיש הרוּפצ ןוא
 טשינ טרעה וינעּפמעטס רָאנ .ךיז טדערעצ יז זֵא ,זיא רענייטש
 עלַא יוװ ,רימת יו ,לעדעיפ רעד וצ ךיז טמענ רע :ּףוס ן'זיב סיוא
 ןוא -- ןעצרַאה ן'פיוא טעלָאזעגנָא טוג ןיוש םהיא ןיא'ס ןעוו ,לָאמ
 עלַא טימ רענעיווש רעד טימ בייוו סָאד רע טסעגרעפ טלָאמעד
 וד טימ ע'לחר ענעי ץלַא רָאפ םחיא ךיז ט?עטש סע ןוא ..תורצ
 | ,.,ןעגיוא עיולּב
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 ךיז טכַארט -- "!גנאב גירעצראה ,גיצראה רימ טוחט יז

 וצ ןעק טמוק םורַא יװ ,תולובחת ץלַא טרעלק ןוא וינעּפסעטס

 ..לָאמכ א ךָאנ ןהעז יז ןעמ ןאק ואוו ןוא יוזא יו ,רחיא

 רע טָאה לעדעיל ןייז זַא ,טינ טסייו רע ! תונשחס עטסופ

 ןיוש רע טָאה לעטלעװ ןייז זַא ,ןעגנוזעגּפָא דלַאב-דלַאב טָא ןיוש

 -ָאל עצראווש ענעש ענייז יו ,טינ טהעז רע : ןעמוקעגּפָא טעמכ

 ןעגיױוא עגידרעייפ ענייז יו ,רערעטיש רעטייוו סָאװ ןערעוו סנעק

 ןעסייוו ןייז ףיוא יו ױזַא ,ץנַאלג םעד ןזייווכעלטיב ןָא-ןערעוװ

 .ןעשטיינק ןיוש ךיז ןעגעל ןרעטש

 םייז רעד ייב יװ ,העז .טשינ ךיז סעגרעפ !רוכג רעשיראנ

 טָאה הלילד עגיזָאד יד .,?עדיירפ בייוו ןייד ,חלילד ןייד טהעטש

 דייהרעליטש ,סיוש ן'פיוא ךיז ייב טרעפעלשרעפ ,טנעיוורעפ ךיד

 ,הכ םעד ריד ייב ןעמונעגוצ ןוא רָאה עגנַאל ענייד ןעריושעגּפא

 זיא ריד .,,רובגה ןושמש ייב הלילד ענעי יװ ,חכ ןייד ןעצנַאגניא

 .לערעיפ יד -- טלעוו רעד ףיוא טסיירט ןייא רעטציא ןעבילבעג

 רימ ןוא ,לעיּפש !לעדעיפ ן'פיוא לעיּפש ,וינעּפמעטס ,לעיּפש

 :ןעכראה ןעלעוו







 םולש ןופ קרעוו עלא
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 !דניירפ רערעייט ,רעבעיכ

 ףיא גנערב "ייװַאלָאס עכיסוי, ןַאמַאר ןעשידיא ןעטייווצ ןיימ

 ,ףָאה ךיא .ןערעוו ןעריובעג ןייד ןופ גָאט םעד וצ ,טנייה הנתמב ריד

 ירַאפרעד טשינ ,ןייז טגעלעגנָא ריד ייב טעװ הנתמ עגיזַאד יד ןַא

 ךיא ;תולעמ עלַא טימ זיא יז זַא ,ןעדערנייַא ףימ לָאז ךיא סָאװ

 "סיוא ןעצנַאגניא טשינ ךָאנ בָאה ךיא זַא ,טונ רהעז רימ ייב סייוו

 קרעװ א; זַא ללכ ס'יכעדנעט בר ןעדיײז םעד טגלָאפעג

 :םימעט ייוצ תמחמ -- ,"ןעלייפ ווא ןעלייפ ןעמ ףרַאד

 א יװ רהעמ טשינ ךָאד ןיא ןעמ ,טייצ יד טינ טוָאלרעד ,תישאר

 רע בלַא ה ַא רַאנ ?כהידסב ןוא ,טנַאזעג סנייטשמ ,שנעמ רעגידניז

 ךילנהעוװעג יו ,רעביירש בלַאה ןוא רחוס בלאה .ה .ד ,רעביירש

 טשינ ,ךיוא טלעו יד ןעבַאה ןעניז ןיא ףרַאדעב עמ ;ןעריא ייב

 זנוא ןעשיווצ ,יקַאט ךָאד ןעמ זיא ,תינשהו ...ןיילַא אבה םלוע רָאנ

 ,טינ טייצ ןייק לָאמנייק ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ,טייל עגנוי ,גידנעדער

 לֵאו עמ ,ארומ ןייא ןיא ,טּפַאחעג ,טגָאאעג ץלא ,םינרתשחא

 ןעכער ךיא לייוו ?ןעד סָאװ רֵאנ ..ןעגיטעּפשרעפ טינ הלילח

 זיא טייקכילגעמ ןיימ רָאנ טייוו יו זַא ,טסייו וד סָאװ ,ףיורעד

 ,טַאהעג הימ ןעליסוי ןיימ טיט ןוא טײברַאעג דיא בָאה ,ןעוועג

 יועהעז וצ טבעלרעד םהיא בָאה ךיא ןוא ןעפלַאהעג רימ טָאה טָאג זיב

 .ןיושרַאּפ ןענידעבעל א ןופ םינּפ ַא סיּפע שטָאח טָאה רע ןזַא

 יו יֹוזַא ,עניימ הנתמ עניזָאד יד ,דניירפ רעבעיל ,וצ עשז םענ

 ךיד טבעיל סע יױזַא יװ ,ןעכייצ םוצ ןענעיד ריד יז זָאל ןוא ,זיא יז

 דיד טצעש ןוא

 ,רניירפ רעיירטעג תמא ,רעטסענ ןייד

 .רּבחמ רע ד

 1889 רעבמעצעד 26 ,וועיק
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 .ןענניו סיואיטהעג עליסוי

 רעטלַאק רעד ןופ םיתּבײלעּב יד יו ,רעגנערּבסיוא עכלעזַא
 רעצנַאג רעד ףיוא ןעניפעג וצ רעווש זיא ,עקוועּפעזַאמ ןיא ?הוש
 ןיא ןעמ טגָאז ױזַא -- םינזח רהָאי ַא ּפָא-טסָאק ייז סָאװ, .טלעוו
 סָאד ךיז טלָאװ ,םינזח רהָאי ַא ּפָא-טסָאק ייז סָאװ -- טדָאטש
 טמענ ןעמענ ."סנענייא ןייז ףיוא ןעּבָאה ןעשניוו טנעמענ רעדעי
 יו ,ןענעז ?ללכּב ןעדיא רעקװעּפעזַאמ יד סָאװ ,ןופרעד סָאד ךיז
 עפרַאש ןָא דימת ןופ ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טסואוועּב זיא סע
 יד יו ,ןעגניז ףוא רעּבָאהּבעיל עכלעזַא רָאנ ;הניגנ ףיוא םיניבמ
 לָאז עמ ,טשינ רָאג ןעמ טנירק ,להוש רעטלַאק רעד ןופ םיתּב-ילעּב
 "עב רעד עקוװועּפעזַאמ ןייק ּפָארַאטמוק .,ןעטלעוו ןערהַָאפסױא
 רעטלַאק רעד ןיֹא ?רע טנעװַאד וואו -- יציּפ רעטמהיר
 ?ן'יסינ רעדָא ?ןע'מהורי ןעמ טרעה ואו ;?הוש
 ןיוש ןיא סע .?הוש רעטלַאק רעד ןיא -- ?ן'יצימ רעדָא
 רענייק ,טכער זיא'ס ןוא ,םינומרק ןופ ױזַא טרהיפעגנייַא ייז ייּב
 זיִּב ,ךילרעווש ןָא טרָאד ייז טמוק סע .,תוישק ןייק טינ טגערפ
 םהיא ןופ לָאז עמ סָאװ ,הלפת-לעּב ןעטכער ַא וצ ךיז ןעּבױלק יז
 ייז .ןעטייל ןענעק םהיא טימ ךיז ןעמעש טינ ןוא האנה ןעּבָאה
 ןעכילטיא ייז טלעפעג ןזח רעד זיּב ,רעסַאװ סָאד גונעג סיוא-ןעכָאק
 רעייז טימ טינש רעייז וצ ייז טפערט רע ןיּב ןוא רעדנוזעּב

' 
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 ױזַא ,ןעפַארטעגוצ ןיוש ייז רע טָאה םיוק רָאנ ;רעטקַארַאכ

 זיא סע ןוא ,רעגיּבייא ןייַא ,רעגידנעטש ַא ייז ייּב ןיוש רע טכיילּב

 .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ָאטינ סרעסעּב ןייק רָאנ םהיא רַאפ ןיוש

 רעד ןופ םיתּביילעּב יד ךיז ןענעז םיאורּב םינימ עכלעזַא טָא

 ייז ייַּב ןיא הלפתי-לעּב ןימ ַאזַא טָא ןוא ,?הוש רעטלַאק רעגיטרָאד

 ַא קילאומש טָאה טָאהעג .רעלעּפמַאי קילאומש ןעוועג

 טימ ,ּבייל 8 ןופ עּבמעג ַא ,טסייה סָאד ,"ירא-תנאש? ַא -- ?וק

 ןעכלעוו ףיוא ,?וקיייּב ןימ ַא ,טסייה סָאד ,"לעטסיפ? ןעש ַא רחעז

 ױזַא -- ךמוקממ ןייז טימא ,ןעשטַאקרעפ ׁש'הירּב ךיז טנעלפ רע

 םעד ;טלעוװ יד סיוא ךיז טזָאל -- טגָאזעג םהיא ףיוא ןעמ טָאה

 טָאה ךױא ..."רעיטורק ם'נופ טשַאנעג רע טָאה ךמוקממ

 -לעּב רענייפ ַא ןעוועג זיא ןוא זלַאה ןעבייר 8 טָאהעג קילאומש

 .ןעווק ...רעּבליִז טימ דלָאג ןעוועג זיא "ןעגָאז ןייז :ירבע

 םגָאזעג םהיא ףיוא ןעּבָאה ױזַא -- קיפאומש רעזנוא ,רענײטשַא

 רעזנוא ,שמל ,ןעװ -- ?הוש רעטלַאק רעד ןופ םיתּב-ילעּב יד

 -רענירא סיושנ רע טלָאװ ,ןעטָאנ ףיוא ןערעידוטש לָאז קילאומש

 טימ ןע'מחורי ןוא ן'יצימ ןוא ן'יציפ טעוועצופעג

 ,רָאנ ליוו רע יּבַא ,קילאומש רעזנוא !םינזח-טלעוו עגיטנייה עֶלַא

 טימ ,סנייז לע'רתכ ןייא טימ ןעגעלקעװַא ךיוא טנייה ךָאנ רע ןָאק

 טימ ס'הירּב עיינ עניטנייה עַּלַא יד ,סטכעד ַא לעכעלָאװ ןייא

 קילאומש טגעלפ םיארונ םימי ..."! ןעטרָאד רהָאכ ןעצנַאנ רעייז

 ןייז יקַאט ןעפלעהרעטנוא טגעלפ םהיא ;םירוושמ טימ ןענוואד

 ייוצ ךָאנ ןוא ,לעכ'לוק גידעפייפ ַא ףױא ,עפיסוי לעדנהוז

 ןוא -- רעיירש ַא רערעדנַא רעד ןוא סָאּב ַא רענייא :; םיררושמ

 טייּברַאעגסױא ןילַא קילאומש ןיוש טָאה עגירעּביא סָאד ; נונעג

 סָאװ ,"ךעלקיטש. יד .זלַאה "ןעטשטנעבעגפ םענעגייא ןייז טימ

 ןעמ טָאה ,"ןעלעטשסיואק בוט-םוי ןעדעי ףיוא טנעלפ קילאומש

 סָאד ;ררסכ רהְאֹי ץנַאג ַא ןעגנוזעג טדָאטש רעד ןיא םעדכָאנ

 םרֶא ןייא ןיא ץיגרע ןעּביולקעגפיונוצ ךיז טָאה עמ טינ ,טסייה

 סיּפע זיא'ס ןוא ָאטינ טייצ ןייק זיא ףיורעד -- ,ןעגניז וצ היוא
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 םיצולּפ ךיז לָאז עמ זַא ,ןעצרַאה ן'םיוא טגעלענפיוא ױזַא טשינ רָאג
 ןייז ייּב ,ךיז רַאפ רעדנוזעּב רעדעי רָאנ ;ןענניז ןעצעזרעדינַא
 דייהרעליטש ךיז טָאה ,גידנעהעג סָאג ןיא וליפא רעדָא ,שיט

 .ןעפַאשעּב טָאה קילאומש סָאװ ,"ךעלקיטש. עֶלַא יד ןעננוזענרעּביא

 טשינ קילאומש טָאה ,ןענַאטשענ ןיא ןעּביױוא יו ,ןעטָאנ ןייק ןופ
 ,םינוח ָאד ןזיא'ס זַא ,טרעהעג טָאה רע ,טסייה סָאד ,טסואוועג

 פָאמ ןייא ךָאנ סָאד רע טָאה ןעהעזעג רָאנ ,ןעטָאנ ןופ ןעגניז סָאװ
 א יציּפ ןעװ ,טלָאמעד ןעוועג זיִא סָאד .,ןעבעל ןייז ףיוא

 ,םיררושמ ןהעצטכַא ענייז טימ עקװעּפעזַאמ רעביא ןערהאפעגנכרוד

 עלַא רָאנ ,ןעּבעל ןייז ףיוא םינזח ךס ַא טרעהעג טָאה קילאומש
 רעדָא ,טסייה סָאד ,רעגייטש ןעטְלַא ן'פיוא ןעננוזעג ייז ןעּבָאה

 ףרַארעּב עמ ,"ּפָאק ם'נופ, רָאנ רעדָא ,ךַאז "עטלעטשענסיוא, ןייַא
 טָאה ,סיורג ןעועג זיא ןזח רעצערַאּפ רעד יו רהעמ טינ
 אקוד ןוא ,ן'יּבר ם'ייּכ קע'פסומ ַא ןענוװַאד טרעהעג קילאומש םהיא

 .ןעּבעל טעוו רע לייוו ןעקנעדענ םעט םעד רע טעװ ,ןעטָאנ ןהָא
 םיררושמ ןחעצטכַא ענייז טימ ןערהָאפענּפָארַא זיא יצי 9 ןזַא רָאנ
 יו ,טרעהרעד לָאמ עטשרע טָאד קילאומש טָאה ,עקוועּפעוַאמ ןייק

 יוזַא ןענװַאד ס'יציּפ ןופ ןיא רע ;ןעטָאנ טיס טנעװַאד עמ

 .טרָא םוצ טעװַאקענוצ ןעּבילבעג זיא רע זַא ,ןערָאװעג טקיצטנַא

 ןעצנאג םעד ..."!!ןעטָאנ !{ןעטָאנ טסיה סָאד טא;

 טנַאקעג טשינ רָאנ ךיז ,רעטדיוט ַא יוװ ןעגנַאנעגמורַא רע זיא תּבש
 םיוק טָאה רע -- "!ןעטָאנ טסייה סָאװ טא .ןעניפעג טרא ןייק

 וא הלדכבה טכַאמעגּפָא טָאה רע ,סטכַאנױצ-תבש םעד טּבעלרעד

 טינ רָאג סָאד טעװ רע זַא ,בייוו ןייז ןעדלעז וצ טנָאזעג טָאה

 רעד ףיוא ן'יתּבש בר וצ ןהעגכרוד ךיז זופ רע ;ןעטלאהסיוא

 -םרוד ךיז ןוא ן'יציּפ ןעניזָאד םעד טימ ןעהעז ךיז הינסכַא
 ,םוחילא יד גידנענַאזּפָא .םינּפ לא םינּפ םהיא טימ ןעסעומש

 ןייז ףךיז טימ ןעמונעג ,טלעטראנעגרעטנוא קילאומש ךיז טָאה

 ףיוא ן'יתּבש בר וצ םהיא טימ ןעגנַאנעגכרוד ךיז זיא ןוא ןעליסוי
 ,תונזהה ןינע ןופ ן'יציפ טיס גידנעסעומש .תינסכַא רעד
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 "ןעגָאז; ןייז חירטמ ךיז לָאז רע ,ןעטעבעג קילאומש םהיא טָאה
 ןינע םעד ןעכַאמ רָאלק ןוא ןעטָאנ ןופ ?עקיטש א סיּפע םהיא

 ןעּבירטעג ,טכַאלענסױא יצי 8 םהיא טָאה הליחתכל .,טַארוקַא
 ךילרהע ס'קילאומש גידנעטכַארטעּב רָאנ ;סעוװַאטַאק םהיא טימ
 ןיא ךיז טָאה ,ענייז עמיטש יד גידנעבורּפסיױא ןוא םינּפ וויאַאנ
 טנַאזעגריפ םהיא טָאה רע ןוא ,ןזח רעד טנערבעצ ן'יציּפ

 ענייז עלַא טימ רוס ס'רעצלוז ןופ ךעלקיטש עכילטע
 סע ןוא ,םילכ יד ןופ סױרַא זיא קילאומש  .םיררושמ ןהעצטכַא

 זיא סָאװא .,ןעגיוא יד ןיא ןערערט טלעטשעג םהיא ךיז ןעּבָאה

 ַא רַאפ סָאװ ,יציּפ בר ,סױרַא טשרע ךיא העז טנייה טָא ?ךייש
 טָאה -- "1 ןיִּב ךיא סָאוװ-טסייוװ-חור-רעד ַא רַאפ סָאװ ,עקילַאק ןימ
 ףיוא ןָאהטעג זייוו ַא םהיא טָאה ןוא תומימתב טנָאזעג קילאומש

 זיאס ? םעניילק םעד טָא ,יציּפ בר ,רהיא טהעז, ,ןעליסוי ןייז
 ."ןעכרָאה םהיא טנעמ רהיא ;סָאד טסייה ןהוז ןיימ ,רעניימ
 םהיא זיא עמיטש ןייז ןוא ,ןעליסוי טבורּפײנסױא טָאה יציּפ
 -ענ ?ױמ ס'יציּפ ןופ ןילַא טָאה קילאומש .ןעלעפעג רהעז
 ענעש א רהעז טָאה רע זַא ,המלש ילכ ַא זיא דניק סָאד זאק ,טישה

 ןָאק ,ןעטייּברַאסיױא ךיז לָאז רע ,טייצ רעד טימ ןוא ,"ענַארּפָאש,

 ןע'קילאומש ןענעז רעטרעוו עניזָאד יד .."טייל ַא ןערעוו רע
 -םיוא טינ רע טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ ןוא ,ןיירַא זָאנ ןיא ןיירַא

 ,אלימ ?ןעליסוי טימ ןעמ טוהט סָאװ, :ןעטכארט וצ טרעהענ
 ןיוש לעוו ךיא ,ךייש זיא סָאװ ,רענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ןיּב ךיא
 רָאנ רימ רע זָאל ?עליסוי ןיימ רעּבָא ;עקילאק ַא ןעברַאטש

 לעװ ,םשה הצרי םא ,ןיליפת ןענעל וצ ןעּביוהנָא ,ןעסכַאוװרעטנוא

 רעדָא ן'יציּפ וצ ,ןוח ןעסיורג ַא וצ ןעּבעגקעװַא םחיא ךיא
 ,םשה הצרי םא ,ןע'מחורי ווצ רָאנ רעדָא ,ן'יצימ וצ

 רדסכ ןָא טלָאמעד ןופ םהיא ךיז טָאה סע .,,."ףליח ס'טָאנ טימ
 א ,רעטמהירעּב ַא לָאמא ןייז ףרַאדעב עליסוי זַא ,טלעטשעגרָאפ

 - יסינ יוװ ױזַא יקאט רשפא ןוא ,יִצי פ יװ ױזַא ,ןזח-טלעוו
 יו ,ןעהעזעג טינ ןעד ןעּבָאה ריס ?ןיא סָאװ ? טינ סָאװ רַאפ
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 סָאװ ,שנעמ א סיוא םעדכָאנ טסכַאװ קענש ַא ?עננוי ַא ןופ ױזַא

 ?טסייה שנעמ ַא

 תעשּב ,לעדנהוז ןייז וצ קילאומש ןָא ךיז טפור -- ,עליסוי -- |

 םהיא זיא לעטעקשַאק סָאד ןוא טמַאלפרעפ רדח ןופ טמוק רענעי
 ץָאקש וד ,ןזח-טלעוו ַא ןייז טסליוו וד ,עליסוי -- ,טייז רעד ףיוא

 ?רענייא

 ןעצנַאלג ךעלגיוא יד ןוא ,טכַארטרעפ ןהעטש טּביילּב עליסוי

 ?ןזוח:טלעוו ַא ןייז םהיא ךיז טליו סע ביוא ,הלאש ַא .םהיא

 ןייק ;ןוח ַא ןייז וצ ןעוועג הנשה ןייז זיא ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ
 טנָאקעג טינ רָאג עליסוי ךיז טָאה ןופרעד סרענעש ןוא סרעסערג

 ןענװַאד ן'יציּפ טרעהענ טָאה רע טניז ןוא .ןעלעטשרָאפ
 .רעסערג ךָאנ ןערָאװעג ןזח ַא ןייז וצ קשח רעד םהיא ןיא ןיא
 ןהעצטכַא ענייז טימ ן'יצי ּפ ןופ עקוװעּפעזַאמ ןיא ןענוװַאד סָאד
 ייּב יו ךיילנ ,ןעצרַאה ןיא ןעליסוי ייּה טכַאמעגנָא טָאה םיררושמ

 ןעו טייצ רעד ןיא .שינערהעקרעביא ץנַאנ ַא ,ןע'קילאומש
 "רעד ךיז טָאה ,ן'יציּפ טימ ןעמונרעפ ןעוועג זיא קילאומש
 ענילק ס'יציּפ טימ טעינַאּפמַָאקסעגפיױנוצ עליסוי ?ייוו
 : ןעכַאז ךס א ןערָאװעג רהָאוװעג זיא רע עכלעוו ןופ ,ךעל'מיררושמ

 יד סיוא-ןערהָאפ ייז זַא ,טלהעצרעד םהיא ייז ןעּבָאה ,תישאר

 סױרַא ייז ןעמ טרהָאפ ,ןעמוק ייז ןיהואוו ןוא ,טלעוװ עצנַאג

 טנָארט עמ ;טלעװ יד ךיז טרהעק סע ,דַארַאּפ סיורנ טימ ןענעקַא

  ם'נופ דּבכס םוטעמוא ייז זיא ןעמ ,דנעה יד ףיוא םורַא ייז
 ףיֹוא ,ןעּבעל ַא ןיא סע ,ללכה -- ןעטסעּב ם'נופ ןוא ןעטסנעש

 -ניז עניזָאד יד גידנעטכַארטעּב ...! ןערָאװעג טגָאזעג ןעדיא עֶלַא

 ערעייז טימ ןוא ךעלעקטָאּפָאק עצרַאוש ענעש ערעייז טימ ךעלרעג

 אנקמ תמאּב עליסוי ייז טָאה ,ךעלעטיה ענעטעמַאס עגיכעלייק

 ערעייז ףיױא ױזַא טשינ ןעוועג אנקמ ייז טָאה עליסוי ;ןעוועג

 דומע ם'ייּב ןענניז רעייז ףיוא יווװ ,ךעלעטיה יד טימ ךעלעקטָאּפַאק

 לָאז רע ןעוו ,ךילקילג טצעשעג ךיז טלָאװ רע .ן'יציּפ טימ



 םכילעיםולש 19/

 ןיוש ךיא בעלרעד יו, .ן'יציּפ ייּב ררושמ א ,ייז יו ,ןייז

 עכילקילג ענעי ןוא ,טרעלקעג עליסוי ךיז טָאה -- "} חוצפידּכ ןיימ

 ןליפא ּפָאק ם'נומ ןעכָארקעגסױרַא טינ םהיא ןענעז ךעלרעגניז

 ֿלָאמ ןייא טינ רע טגעלפ ,שמוח ם"ייּב גידנעציז .טונימס ַא ףיוא
 ןעטכַארטרעפ עכט ןייז רַאפ ן'יּבר ם'נופ קסּפ ןע'סואימ ַא ןעּפַאה

 ,ךעלעניופ ןעּבָאה ןעניז ןיא רָאנ לָאז לעגנוי א, .ןענרעל תעשּב ךיז

 םהיא ףיױא יבר רעד טגעלפ -- '!טנערעל עמ תעשּכ ,םיכאלפ

 ַא ןעליסוי ראפ ןעוועג ןענעז רדח רעד ןוא ןענרעל סָאד .ןעגָאז

 ,טונימ עיירט א טָאהעג רָאנ טָאה רע דלַאּביװ ןוא ,הדבכ אשמ

 ס'יציּפ ןעכַאמכָאנ ,לעזלעה ן'פיוא ןעשטַאק ךיז רע טנעלפ
 ס'יצי ּפ יװ ,ענורטס רעּבָארג רעד ףיוא ךיז ןעקמורבעצ ,רָאנעט
 ןלַאה ןיא ךיז ייַּב .דנעוו עכיילנ יד ףיוא ךיז ןעסייר ןוא ,סַאּב

 טגרעוו סע ןוא דיסת םהיא טלעציק סע יו ,טלהימעג רע טָאה

 ךיז לָאז רע ןעוו זַא ,טלהיפענ טָאה רע ;גנינעווניא סיּפע םהיא

 ַא ןעמוקעגוצ םהיא טלָאװ ,ןענניזסיוא ,ןעיירשסיוא טוג ןענָאק
 ,דנוזעג קיטש
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 ןופ תוישעמ טלהעצרעד ןוח רעד קילאומש

 .ּפָאק וציטגעל עליסוי ןוא ,םינזח

 ןעוועג זיא ,זייוודניק ןענופעג ךיז טָאה עליסוי ואוו ,טלעוו יד

 ךיז רע טָאה ןָא זייוודניק ןופ ,םינזח טימ ןוא ןעגניז טימ לופ
 ןופ תוישעמ ענעדעישרעפ ּבוטש ןיא ןע'קילאומש ייּב טרעהעגנָא

 ,ןעגניז רעייז טימ ןעוועג םש הנוק ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םינזח-טלעוו

 ןעשיווצ גיבייא ףיוא ןעּבילּברעפ םעדכָאנ זיא ןעמַאנ רעייז ןוא

 -נוי סָאד עלעשרעה ןענעװו תוישעמס עגיזָאד יד .,ןעדוש
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 ןענעװ ,לע'תיבהילעב רענליוו םעד ןענעװ ,עלעג

 טוָאלעג טשינ םהחיא ןעּבָאה ,המודכפ ,עלעדעיפ עקרַא

 עליסוי .טכַאנ ןוא גָאט ייז ןעגעוו ןעטכארט טגעלפ רע ןוא ,הורדוצ

 סָאד עלעש רע ה ןיילַא זיא רע זַא ,ןעלעטשרָאפ ךיז טנעלפ

 ,ע'תילט ַא ןָאהטעננָא רהֶאי ףלע ןצ טָאה סָאװ ,עלעגנוי

 טנעלפ רע ןַא .ןעוועג םלוע שיערמ ןוא דומע םי'ייּב טנעוװַאדעג

 ןוחטנֶא ךיז רע טנעלפ ,בוטש ןיא ןיילַא רענייא ןעּביילּב ?לָאמַא

 ,וא רנאו רעד ייּב ךיז ןעלעטשקעװַא ,תילט ס'נעטַאט ם'ניא

 ףיוא ןעסייר ךיז ,קיטש עשי'נזח ןעווַארּפ ,דנעה יד טימ גידנעכַאמ

 .לאה ן'פיוא ךיז גידנעשטַאק ,"ןייז ?לּפתמ, ןוא ןעגניז ,תולוק
 רע טָאה ,ןפוא ןימ ַאזַא ןיא ןעפָארטעג לָאמַא םהיא טָאה קילאומש
 רדח ןיא טקישענּפָא ןוא ,ץָאקש םעד ,ןעוועג דּבככס טוג םהיא
 סָאוװ-גיצניוו רדח םוצ טָאה רעּבֶא עליסוי' .ךילנהעוועג יוװ ,ןיירַא
 ןוא ןעגניז וצ טַאהעג םהיא טימ טָאה יּבר רעד ןוא ,טַאהעג קשח
 לעגנוי א :סָאד טסייה סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה רע .,ןעגָאז וצ
 ןעגיפל םהיא לָאז ּפָאק רעד ןוא טכַארטרעפ גידנעטש ןייז לָאז
 -לעציפ סלַא ךָאנ ןענינעגרעפ רעטסערג ס'עליסוי ?ואוו ךיא סייוו
 ,םיארונ םיִמִי רַאפ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןעוועגנ זיא דניק

 ןענווַאד םוצ ןעכַאמ גיטרַאפ ןעפרַאדעּב ךיז טגעלפ קילאומש ןעוו

 טימ ךעלקיטש עֶלַא ןעגניזרעּביא הנשה-שאר רַאפ סכעז ךָאוװ ַא ןוא
 ןייז המשנ ס'עליסוי טגעלפ טייצ רענעי ןיא -- ,םיררושמ ענייז
 סָאװ ,טונימ עבילקילג יד טּבעלרעד םיוק טָאה רע .לעמיה ן'פיוא

 ,ןעפיול וצ ןעמוס טנעלפ ןוא ,ןעסע םייחַא רעדניק יד טזָאל יּבר רעד

 ַא ןיא ןעקוררעפ ךיז ,סעמרַאו םעד ,זיא סע יוװ ,טרָאד ןעּפַאחּפָא
 םיז ַא ףיוא ךיז טהענעצ עטאט רעד יוװ ,ןערעהוצ ןוא עלעקניוו

 :טגָאז ןוא ,טעּבעג ַא טימ דנעה עדייּב טימ גידנעמענעצ ,לוק
 יד ןוא -..,!העוווא -- העוודוא -- העוודיוא -- העוו-יואפ

 ..2!יע -- יע -- יעד םענענוטַאע :רעטנוא םהיא ןעּפַאח םיררושמ

 טקרעמעב םינ םהיא טָאה רענייק זַא ,ןעוועג עליסוי זיא ךילקילג

 ןערעהסיוא ןוא עלעקניוו ַא ןיא ױזַא ןעציוקעווא טנַאקעג טָאה רע ןוא
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 טָאה ץלַא ןופ רעסעב ."הדובע, רעד זיּב ןענוואד עצנַאנ סָאד

 טגעלפ עטַאט רעד סָאװ ,תוישעמ יד ןערעה טַאהעג בעיל עליסוי

 יו ,םינזח-טלעוו עטמהירעּב ןופ םיררושמ ענייז רַאפ ןעלהעצרעד

 זיא סע .טלעװ רעד ףיוא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ךיז ןעּבָאה ייז ױזַא

 ןערָאװעג זיא יציּפ ױזַא יװ ,השעמ יד ןעלעפעג רהעז םהיא

 קילאומש טָאה ױזַא -- סױרַא רע טמַאטש וועשטידרַאּב ןופ, ,ןזח

 ,ועשטידרַאּב ןופ -- ןזחיטלעוװ םעד יציּפ ןעגעו טלחעצרעד

 ךָאנ .שמש א ןעוועג זיא עטַאט ןייז ;ילּבערג רעד רעטנוא ןופ

 ילב ַא זיא רע זַא ,ןעזיועגסױרַא יציּפ טָאה ייוולעגנוי

 רע טאה םעדנכָאנ ,ןזח ַא ייּב לע'ררושמ ַא ןעוועג רע זיא רעהידפ

 יױכָאג ַא וצ ןעּבעגעגּפָא םהיא ןעמ טָאה ,עטיטש יד ןערָאלרַאפ

 ןעגניז סָאד טַאהעג בעיל רהעז טָאה רע תטחמ רָאנ ;דעימש

 -ילב ןעשיווצ ןוא םינזח ןעשיווצ ןעּבירעג גידנעטש ךיז רע טָאה

 ַא ןעװעג ןיא רע :טליװ רהיא סָאװ ןעװעג זיא רע רמז

 ,ןעמ טגָאז ,ןעוועג ןיוש זיא ןוא ןעצַאט יד טימ ןעגנַאגעג ,רעלקייּפ

 ןעסיורג ן'טימ טנעגעגַאּב ךיז טָאה רע זיּב ,ךיוא רערהיפרעסַאו ַא

 סָאװװ :טנַאעג לאלצ בר םהיא טָאה ;ןע'?א5צ בר

 וד ?רערהיפרעסַאװ ַא ןייז ריד גיוט סָאװ וצ ,רַאנ וד ,ךייש זיא

 ךיז טָאה רע ,רוציקב .."!זלַאה ַא -- ילכ ערענעש ַא טסָאה

 ןעטרָאד ןופ ןעמוקעג זיא וא גידע ּב מ ע? ןייק טזָאלעגקעװַא

 טגָאזעג ןעליסוי ןיימ ףיוא יאולה ,דובכ ַא טימ ןוא ןעמָאנ א טימ

 ם'נופ גידנערעהרעד ..."1 םלוע-פשיונוּבר ,ּבלַאה שטָאח ןערָאװעג

 טשינ ץרַאה סָאד רעיש ןעליסוי ייּב זוא ,רעטרעוו עכלעזַא ןעטַאט

 זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ;החמש רַאפ ןעננורּפשעגסױרַא

 ךױא טמוק רע א ,גירעּפמע'? ןייק ךיוא םהיא טקיש עמ

 י.ייציּפ יװ ,דובכ ַאזַא טימ ןוא ןעמָאנ ַאזַא טימ ןעטרָאד ןופ

 ןופ רענעש ענייא ,בורל םינזח ןופ תוישעמ טַאהעג טָאה קילאומש

 ם'נופ רעדנוזעּב ןעכילטיא טסואוועג טָאה רע .רערעדנַא רעד

 ענייז וצ טגָאזעג קיפאומש טָאה -- ?ןַאמכ ַאּב יַאמַל} .שרוש

 רעסיווג רעד ?ךייש זיא סָאװ ?ןַאמ כַאּב יַאמ? -- םיררושמ



 רוט 1
 ןייק ןירַא טרהָאפ ?רעהירפ ןעוועג רע ןיא סָאװ !ןַאמכַאּב
 ?רהיא טניימ ןעד סָאװ .ןעלהעצרעד ךייַא ןעמ טעװ ,וועינעשעק
 -כַאב ַא דרעװ עמ ןוא הירפ רעד ןיא םיצולּפ ףיוא טהעטש עמ
 -ימ רעדנע ס ןייא רָאנ ?יסינ ַא ,יציּפ ַא ,ןַאמ
 רָאנ ןעגנוזעג טָאה ןוא ,ריבנ ַא ,דיננ ַא דיא ַא ןעועג זיא רער
 גניז ךיא סָאװ ;"וניניע ואריא ןייז זיא סָאד טָא ; ןעגעוו דובכ ןופ

 :ךיוא טנייה עסיורג םינזח ןַאהרַאפ זיא'ס ,ָאד זיא'ס .םהיא
 א ,ע/לאקוח א ,רעולעּב יסינ. ַא ןַאהרַאפ זיא'ס
 -וקש א העוועגינרעשט דודיילא ןייַא ,יציּפ
 רָאנ .בורל םינזח ךָאנ ןוא ?ךייש ןיא סָאװ -- ,ןזח רעד
 טנייה ןיוש ןעמ טניפעג ,ןעוועג ןענעז לָאמַא יו ,םינזח עכלעזַא
 עק רַא יװ ,ןזח ַאזַא טנייה רחיא טניפעג ואוו ,לשמל המודכ .טינ
 יז סָאװ ,ןעזעװעג יא רעקסּבעטיוו רעד עלעדעיפ
 א ןעוועג ןיא סָאװ ,עמיטש ןייז ןערעה ןערהָאפ טגעלפ טלעוו
 רהיא טנירק ואוו ,רעגײטשַא ,יצ ?עמיטש ןייק טינ ,עלערעיפ
 ם'נופ הנתמ ַא ןעּבָאה לָאז סָאװ ,קירַאנַאק ןימ אזַא טנייה
 טנייה רהיא טמענ ואוו ,רעגײטשַא ,יצ ?  ןיילַא ףסוי-ץנַארפ רסיק
 זיא רע ?ןהיז יירד ענייז טימ רעקינלע מח דוד ּברַאזַא
 ךלמ ן'רַאפ ןענניז טגעמעג ,בציתי םיכלמ ינפל ןעוועג תמאּב ךָאד
 אקוד ןוא ,שרעליורט ןעגניז ןעלעטשקעוװַא ךיז טגעלפ רע !ןיילַא
 ,ּפָאק ן'פיוא רעדנעליצ ַא טימ אקוד ןוא ,ןטק"תילט ןעגנַאל ַא טימ
 טנייה טָאה רהיא ,רעגיײטשַא ,יצ 1 תושפנ היחמ ןעוועג זיא'ס זַא
 ןעסיורג םעד יקַאט ,ןזח רועיטורק רעד יװ ,ןזח ןיס ַאזַא
 ןופ דיסח םהרבַא פר ,שמל ,יצ ?עדײז ַא ס'יסינ
 ?טלעוצ רעד ןיא לָאנָאשטש ןייא ןעוועג זיא סָאװ ,גירעּבמעל
 ן'רַאפ טכַאמענ טָאה רע ּסָאװ .יודו ןייז טימ ןַאטש ַאק יצ
 -לעּב רענליוו רע ד יװ ,ןימ ַאזַא ,רעגיײטשַא ,יצ ? טדיוט
 ראג ןעמ טרעה ואוו/ ? ןעפורעג םהיא טָאה עמ יוו ,לע'תיּבה
 טרעהעג ךָאד רחיא טָאה אמתסמ ,ךייש זיא סָאװ | .?סנױזַא טנייה
 ַא יאס ?לע'תיבהילעּב רענליוו ן'טיס השעמ יד
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 ווו טטעד
 ךיז טָאה'ס זַא ,ןױשרַאּפ ַא ןעװעג זיא רע ,דודי?אוי םהיא

 ןעּמ טסעומש -- טַאהעג רע טָאה ילכ ַא ןוא ,טלעוו יד טזָאלעגסױא

 -עג רע טָאה רהָאי ףלע ֹוצ זַא ,ןהעטשרַאפ טנַאק רהיא :טינ

 ןעגנַאנעג זיא ןעמָאנ ןייז .דומע ן'רַאפ םיארונ םימי טנעװַאד

 ףַארג םעד ןוא ,ףַארג םוצ זיּב טכיורגעג טָאה רע ןַא ,טייוו ױזַא

 ? םלוע רעד ױזַא ןעטרָאד טרעדליּפ סָאװ ,ןערעה טלָאװרַאפ ךיז טָאה

 -נײרַא יא דודיל אוי ,ןעפור טקישעג אמתסמ םהיא רע טָאה

 טרָאד .ּפָאק ן'פיוא עקלעמרַאי ַא טימ אקוד ףַארג םוצ ןעמוקעג

 לע'תיּבה-לע ּב סָאד .תוררש ,טייפ עסיורג ?עיפ ןעוועג ןענעז

 לעסיּב ַא ןוא םלוע ַאזַא רַאפ טמעשרַאפ קרַאטש תליחת ךיז טָאה

 םינּפ ן'טימ טלעטשעגקעוװַא ךיז טָאה רע רָאנ ;ךיוא ןעקָארשרעד

 ףעצנוק ענייז ןעזייווַאּב וצ ןעּביױוהעגנָא טָאה ןוא טנַאװו םוצ

 יו ,ןעטפַאש'הירּב עסורג ןעזייווַאּבסױרַא ןוא "זלַאה ַא ןעלעטש.

 ןץ'םיוא ן,טלַאהעגרעטנוא רענייא טָאה םהיא ,טנַאקעג טָאװ רע

 רָאג ,טפַאגרַאפ יו ןעּבילּבעג זיא םלוע רעצנַאנ רעד ןוא ,לעדעיפ

 -- ,לעדעיפ זיא סעכלעוו ןוא זלַאה זיא סעכלעוו ,גידנעסיוו טשינ

 ךיוה ױזַא וא טַאהעג דוד-?אוי טָאה עמיטש ערעטיול ַאזַא

 ן'ויּב. רָאנ יקַאט ,ןעגנַאלרעד ןוא ןעמענ רהיא טימ רע טגעלפ

 לעדעיפ רעד ייּב טָאה טעמכ ףוס םוצ ןיוש .טגָאז עמ יו ,"לעּביג

 ךאז ַא ןעזָאלסױא טפרַאדַאּב טָאה עמ ןוא ,עטניווק יד טצַאלּפעג

 ךיז ןיא ?רהיא טניימ עשזיסָאװ .עװַאטקָא רעטסניד רעד ףיוא

 ,ךייש זיא סָאװ ,ןָאטמענ וא לע'תיּבה-?עּב ןיימ בשיימ

 טימ רָאנ ןעגנַאלרעד ןָאק עמ סָאװ ,סָאד טָא טקנוּפ זלַאה ן'טימ

 ,ןעצנוק עכילטע טכַאמעגקעװַא ייּברעד ךָאנ טָאה ןוא ,לעדעיפ ַא

 ןיוש ךיז טָאה ,טזָאלעגסױא טָאה רע זַא ןוא ,קישטייװָאלַאס ַא יו

 וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע :ןעטלַאהניײַא טנַאקעג טינ ףַארג רעד

 זיא ףַארג רעד .ןרעטש ןיא ןָאהטענ שוק ַא םהיא טָאה ןוא םהיא

 ,המש חמי עיניפַארג יד ,יז רָאנ ,ש טנעמ רעטוג ַא רהעז ןעוועג

 ַא טַאהעג טנייפ טָאה ןוא תעשרמ עסיורג ַא רהעז ןעוועג זיא

 ןעמ טָאה ןעפורעג .ןערעהסיוא לאה טנקמ ח
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 -לעּב סָאד זַא .ןעלעטשרָאפ ךיז טנָאק רהיא יװ ,ןעדיא
 ,ּפָאק ן'םיוא עקלעמרַאי ן'טימ ןעמוקעגניירַא זיא לע'תיבה
 םעד םהיא ןעוועג טיירג זיא יז זַא ,סעכ ןיא ױזַא ןעוועג יז זיא
 זיא ,ןעגניז וצ ןעּבױהעגנָא טָאה רע זַא רָאנ .ןעמענוצּפָארַא ּפָאק
 ,םהיא וצ ןעגנַאגעגוצ םעדכָאנ זיא ןוא ןערָאװעג גיטנעהּפָא ךלַאּב יז
 לָאמ עבילטע טקנַארעג םהיא ןוא טנַאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא םהיא
 פעיפיוו ןוא טסייה רע ױזַא יֹוו ,םהיא טגערפענ ,ןעגניז ןייז רַאפ
 -עג גנידסלַא ףירעד רהיא טָאה דוד-לאוי ?טלַא זיא רע
 ןיא יז תמחמ ,ןײרַא םינּפ ןיא רהיא גידנעקוק טשינ ,טרעפטנע
 ,טקוקעג ָאי םהיא ףיוא טָאה רעּבֶא יז ,ןױשרַאּפ ענעטלעז ַא ןעוועג
 טזָאלעגּפָא טשינ םהיא ,םינּפ ןייז ןיא טלעגעיּפשעג גנַאל ךיז טָאה
 םהיא טשטעווקעג ןוא םהיא ףיוא טקוקעג ץלַא ,ןפוא םושּב ךיז ןופ
 ,ךייש זיא סָאװ ,גָאט ןערעדנַא ן'פיוא .טקנַאדעג םהיא ,טנַאה ידי
 ץַאלַאּפ ןיא םהיא טפור ןוא ףַארג ם'נופ רעדעיוו חילש ַא טמוק
 טפלעה עס ?ןעמ טוהט סָאװ .ץורית םוש ַא ןהִא רַאג ןיירַא
 טשינ רחַא-רבד ןייק ןעמ ןָאק ,טפור ףַארג רעד זַא ;טשינ רעּבָא
 -רעוו --- השעמ ַא סיוא ךיז טזָאל ףוס םוצ .ןהעג זומ עמ ןוא ןייז
 ,יז רָאנ ,םייח רעד ןיא ןעוועג טשינ רָאג זיא ףַארג רעד ? סָאװ
 -לאוי ןעגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז ;המש חמי עיניפַארג יד
 -נַאהַאּב ,עטלעצַארטסעגסיוא ןייַא םיררושמ ענייז טימ ןע'עדוד
 טגנַאלרעד ןוא ,סיפ יד זיּב ּפָאק ןופ ןעטנעמיד טימ ןוא דלָאג טימ ןעג
 יז יו ךיילג ,ענימ רעכילדניירפ ַא רהעז טימ טנַאה יד םהיא
 יד ,ןָא ןעו ןופ עדוי ימ טנַאַאּב םהיא טימ ןעוועג ןיוש טלָאװ
 עלייוו ַא ןעטרַאוװד-וצ ןעלָאז ייז ,הליחמ ןעטעּבעג יז טָאה םיררושמס
 רדח רהיא ןיא ךיז וצ טרהיפעגניירַא יז טָאה םהיא ןוא ,לַאז ןיא
 ,ןַאוװיד םענעטעמַאס ןערעייט ַא ףיוא םהיא טצעזעגרעדינַא ,ןיירַא
 טימ ןוא ןעזייּפש עסיז טימ ,ךייש זיא סָאװ ,םהיא ןעוועג דּבכמ
 עסיז יד ןופ ךיז טָאה רע .םילכ ענעדליג ףיוא ןייווצנַארפ ןערעייט
 .טלָאװעג טשינ ,ךילנהעוועג ,ןייוו םעד ןוא ,טגָאזעגּפָא ןעזייּפש
 סע ,ןעטעּבעג טשינ םהיא טָאה יז לעיפיוו ; ןפוא םושּב ןעקנירט



 סָאה המש חמי עיניפַארג יד זַא .ןעפלָאהעג טשינ רהיא טָאה

 רעד ייּב טּפַאחעגנָא םהיא יז טָאה ,טכעלש זיא'ס זַא ,ןעהעזרעד

 ...קידצה ףסוי לָאמַא טּפַאחעגנָא טָאה ערפיטוּפ יו ױזַא ,עטָאּפַאק

 .ןעּבעל ןטימ םיוק טרָאד ןופ ןעפָאלטנַא יא דוד ?אוי ןוא

 רהעמ ךָאנ ןערָאװעג יז זיא ,ןעמ טלהעצרעד ,ןָא טלָאמעד ןופ

 ףערעװ יז טגעלפ ,ןעדיא ַא ןעהעזרעד טָאה יז זַא ןוא ,תעשרמ

 ףַארג םעד טרהיפעגפיורַא טָאה ןוא ןעדנוצעגנָא ,ךייש זיא סָאװ

 -לעּב ןטימ ןוא ,לארשי-אנוש א ןערעוו לָאז רע ,ךיוא

 .פוא רעדנַא ןייֵא ףיוא טנעכערעגּפָא ךיז יז טָאה ?ע'תיבה

 ערעזנוא ןעשיווצ יקַאט ,טייל עכלעזַא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סע

 ;ןעשנעמ ַא טעלױקעגקעװַא טלעג רַאפ ןעּבָאה סָאו ,ךעלעדיא

 "נייַא םהיא ןעּבָאה ייז ?ןָאהטעג ייז ןעבָאה ,רהיא טניימ ,סָאװ

 .עכיטש יד ט'מסיעגּפָא םחיא ןעּבָאה ןוא קנַארטעג ַאזַא ןעּבענעג

 ןעּבילּבעג זןיא רע דלַאּביװ ,ךַאכענ ל?לע'תיּבה-?עּב סָאד

 הרוחש-הרמ רעכילקערש ַא ןיא ןעלַאפעגניירַא רע זיא ,לוק ַא ןהֶא

 םָאה רע .םיאנוש עלַא ףיוא ,ךייש זיא סָאװ ,ןערָאװעג זיא ןוא

 יּפִא ,ןעסירעגּפָא ,טלעװ רעד רעּביא טּפעלשעגמורַא םעדכָאנ ךיז

 סָאה ױזַא טָא .טרָאװ ַא םענייק וצ גידנעדער טשינ ,ןעסילשעג

 ,לע'תיבה-לעּב רענליוו ם'נופ ףוס רעד טזָאלעגסיױא ךיז

 ..} המש חמי ,רהיא רעּביא ץְלַא ןוא

 ַא טכַאמעגנָא תוישעמ יד ןעּבָאה ןעצרַאה ןיא ןעליסוי ייּב

 -ַארג ,"קירַאנַאקװ ,"עלעדעיפ? ,"לע'תיבה-לעבא :הנותח עצנַאג

 טשינ םהיא ןענעז ,רעדליּב עכלעזַא המודכו ,"ערפיטוּפ, ,"עיניפ

 ,ןיהַא ןעגיוצעג רדסכ םהיא טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,ּפָאק ןופ סיױרַא

 זיא סע !ןע'מחורי וצ ,ן'יסינ ווצ ,ן'יציּפ ווצ

 8 ךָאנ ,רהֶאי ַא ךָאנ .רהָאי עטנהעצ סָאד ןעגנַאגעג ןיוש םהיא

 .וצניהַא ּפֶא םהיא טקיש עטַאט רעד ןוא ,הוצמירּב רע דרעוו רהֶאי

 ענערעישרעפ טימ ןעוועג לופ םהיא רַאפ זיא טלעוו עצנַאג יד

 לָאמנייק םהיא ןענעז םיררושמ ןוא םינזח  .ןעגנַאזעג ןוא תולוק

 יּבר רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןוא ,ןעכָארקעגסױרַא טשינ ּפָאק ןופ



 / ה יי יי
 רעד ףױא םידימלת ךָאנ טיכ םהיא רעּביא טעװערָאהעג טָאה
 םעד ןָא ןעסעגרַאפ רָאג עליסוי ךיז טגעלפ טלָאמעד -- ,ארמג
 לָאמטפָא םהיא ייּב ךיז טגעלפ סע ןוא ,ארכג רעד טימ ן'יּבר
 ַא ױזַא רעדָא ףייפ ַא ,?עשטיווק ַא זלַאה ם'נופ ןעסײרסױרַא
 גידנעסיוו טשינ ןיילַא רָאג ,ןהָאה ַא ןופ הערק ַא יו ,פוק גיד'חנושמ
 ןעזָאלּפָארַא יּבר רעד ,ךילנהעוועג ,םהיא טגעלפ ייּברעד ,םורַא יו
 ןד טסעוו ,דומע ם'ייּב ןעטַאט ן'טימ ,ןעטרָאד :שטַאּפ םענעש ַא
 ...2!ָאד טינ ,ןעהערק

 רָאנ ןעטַאטי םעד ןעפלָאהעגרעטנוא עליסוי טָאה דומע ם"ייּב
 פעקיטש עטסעּב סָאד ןעוועג םהיא רַאפ זיא סָאד ןוא ,םיארונ םימי
 רדח ם'נופ ןעמונעגּפָא םהיא טָאה עמ סָאװ ,סנעטשרע :טייצ
 סָאד :ןעגניז סָאד -- סנעטייווצ ןוא ,שדוח ַא טימ רעהירפ
 ,דומע םיייּב ,ןעטרָאד .רעייט רהעז ןעוועג םהיא ייּב זיא ןעגניז
 סָאד ;טַאהעג טינ ארומ ןייק שטעּפ ןייק רַאפ ןיוש רע טָאה
 -נָא טנַאקעג ךיז טָאה רע ןוא ,יירפ ןעוועג םהיא ןיא לעזלעה
 טומ םענייאניא .טסולגעג טָאה ץרַאה סָאד לעיפיוו ןעיירש
 טזָאלעג דומע ם'ייּב םיארונ םימי ךיז טָאה זלַאה ס'קילאומש
 טָאה םלוע רעד ןוא ,לעכ'לוק גידנעפייפ ס'עליסוי ךוא ןערעה
 ,טגָאזעג םחיא ףיוא ןעּבָאה םיניבמ .ןעדייּב יז ןופ ןעלָאװקעגנָא
 םעד ןהעגרעּכירַא לָאמַא טעװ ןֹוא המלש ילב ַא ןייז טעוװ רע זַא
 סָאוו-גיצניוו טַאהעג ןופרעד טָאה רעּבָא קילאומש ,םענייז ןעטַאט
 ,גידנעהעז ,דֹובכ רעד ןעגנַאגעגניֵא טשינ םהיא ןיא סע ;תהחנ
 ראג םהיא ןָאק רע ןוא ,ןירַא רעּביוטש ןיא טסכַאװ עליסוי זַא
 ןיא ןעוועג ןיא רע שטָאה ,ןוח רעד קילאומש ,ןעפלעה טשינ
 טשינ םהיא סָאד טָאה ןענעווטסעד ןופ ,ןעמונעגנָא רהעז טדָאטש
 סָאװ ,שדוק-ילכ רעקװעּפעזַאמ עלַא יװ ,ןצּבק ַא ןייז וצ טדַאשעג
 סנייטשמ ,תוסנכה עגיטרָאד יד ףיוא ןעקוקסיױרַא ןעפרַאדעּב
 תוריכש סָאד זיא ,טסואוועּב זיא סע יוװ ,עקװועּפעזַאמ ןיא .טנָאזעג
 רעד .סיורג ױזַא טשינ סיּפע םינּבר ,םיטחוש ,םישמש ,םינזח ןופ
 ,ןיילַא תוריכש סָאד ףיוא ןעקוקסױרַא ןעפרַאד ןעֶלָאז םלוע רעניזָאד



 טייג

 ר יי ר ערד טא יו עא
 עגיטייז יד ,הסנכה יד ייז ייֵּב ןיא רקיע רעד ;סענעטנַאב

 גיזָאד יד .דצה ןמ ןיײרַא-טלַאפ סָאװ ,לעּברעק סָאד ,תוסנכה

 ברע טלעטש עמ סָאװ ,"לעטיש, יד : ןענעז סָאד תוסנכה עגיטייז

 -חלש עגיד'מירוּפ, סָאד ,"דלעג-הכונח. סָאד ,להוש ןיא רוּפכ םוי

 קילאומש .המודכו ,תוחמש עלַא ףיוא "רובע-עדעכק רעד ,"תונמ

 ַא ןעלעטשסיוא ןוא זלַאה םענעטלעז ַא ןעּבָאה ךיז געמ ןזח רעד

 םחורי יװ ליפא ןוא ,יציּפ יװ ,יסינ יװ  ךאז

 ןעמענ ,השקשינ ,ךיז רע געמ ,הכונח טמוק סע זַא רָאנ ,ןטק ה

 רעד רעּביא לעסיּב ַא ןהענסורַא ןוא ןרעטמַאל ן'טימ ןעקעטש ַא

 "רהאי ַא רעּביא ןעּבעלרעד; רעדנוזעּב ןעדעי ןעוועשניוו ,טדָאטש

 ןעמענ ןהעטשנָא םהיא געמ םירופ ךיוא .הבדנ ַא ...ןעמענ ןוא

 לעקיטש ַא טימ לעכַאקעל-רעקוצ ַא ןצניהַא ןעגעלניירַא ,ֿכָאש ַא

 ןוא ןערעדנַא םוצ תיּבה-לעּב ןייא ןופ ןעקישמורַא ןוא ןעדָאלפ

 ,הבדנ ַא .,.תונמ-חלש ןעגיזָאד םעד רַאפ ןעמענ

 טען
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 ןייז טימ ךיז טנעקעּב קילאומש יווַא יו

 ערעייו ןוא ,ןירעקינֿכעצ יד עטַאלז הנכש

 .ךיז ןעשיווצ --רעדניק

 ןייק טשינ עקוװעּפעזַאמ ןיא טָאה בוטש ענעגייא ןייֵא ןעּבָאה

 זיא'ס יּבא -- עקנַאילמעז ַא ,ךָאל ַא ,הלחנ א ;הטרעװ עניילק

 ןיא ןעכירק ,םענעי וצ ןעמוקנָא טשינ ףרַאדעּב עמ ןוא ,סנעגייא

 רהיא טַאהעג ךיז טָאה ןירעקינֿפעצ יד עטַאלז .ןירַא תונכש

 ןייק טשינ ,ןעצַאלַאּפ ענעּביוהעג ןייק טשינ וֿפיפא ,לעּביטש ןעגייא



 /| = רוט עי
 טימ ,ענעגיוּבעגנייַא ,עגירעדינ םירדח יירד א -- ,סעיָאקָאּפ ךס
 ףיוה ַא ןהֶא ,זיוה ַא ןהֶא ,ךיק ַא ןוא ,ןעלקניוו עטַאװעגיציּפש
 ןוא םעדיוּב ַא רָאנ ,דנַאה רעד ייּב לעבלעטש םוש ַא ןהִא ןוא
 לָאז ךַאד רעד ןעוו ,השקשינ ןעוועג ךָאנ טלָאװ סָאד רָאנ .גונעג
 םנייטשמ טינ ךַאד ןייק רָאג רעּבָא זיא םע ;ךַאד ַא ןייז
 פעסיב ַא טימ ןוא דרע לעסיּב ַא טימ סעװקָארק ייווצ ַא ,טגָאזעג
 ענירג טימ ןעסכַאועּב זייוורעטרע ,טקעדעגרעּביא יורטש עצרַאװש
 יו בוטש יד סיוא-טהעז סנעטייוורעד ןופ זַא ,ױזַא ,סעצירעשטעּפ
 ץלַא ךָאנ טלָאװ סָאד רָאנ .ךכס םענירג טימ טקעדעּב ,הכוס ַא
 רעד ןופ ץירּפ רעד ,ףַארג רעד ןעוו ,קילגמוא ןייַא ןהֶא ןעוועג
 טליו םהיא :תויצפח ענייז טימ ןעשטוקעד טינ לָאז ,טרָאטש
 ,ןעזייֵא טימ ןעקעד סעיינַארעּביא ךיז לָאז טדָאטש עצנַאג יד ,ךיז
 לָאז יורטש ןייק ןוא ,ץלָאה טימ ,תוחּפח ?25 ,רעדָא ,לעדניש טימ
 גונעג ךיז טָאה הנמלַא יד עטַאלז .,ןערעװ טכַאדעג םינ רָאנ
 טימ ןעשָארג ַא ןעגָאלשעגפיונוצ טָאה יז ןיִּב חכ ַא ןָאהטעגנָא
 ָאד רָאנ .הלחנ רהיא ןעקעד טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ןעשַארג ַא
 עמ סָאװ-רָאנ :קילנמוא רעיינ ַא רָאג ןעזיװעּבסױרַא ךיז טָאה
 ןיירַא טפיול ,ךַאד םעד ןעפרַאװעצ טלעטשעגרעדינַא ךיז טָאה
 :דלַאװג ַא טימ ןזח רעד קילאומש ןיירַא ּבוטש ןיא ןעטַאלז וצ

 ?סָאד רהיא טוחט סָאװ ,ןעליוו סעטָאנ ןיא ! עט'חצור --
 סָאװ ?ךילקילגמוא ןעכַאמ ,ךייש זיא סָאװ ,ךימ טליוו רחיא
 טּבעלרעד םיוק ,טעװערָאהעג ,טעװערָאהעג ?רימ וצ רהיא טָאה
 |לת ַא רימ ןופ טכַאמ ןוא רהיא טמוק ,הלחנ ֿפעקיטש א ךיז

 רַאפ סָאװ ! בוט-םוי געט ערעדנַא יד ריד וד טסָאה טָא --
 טעּפעשט רעוװ --- .טרעדנואוורעפ עטַאלז םהיא טגערפ -- ??ת ַא
 | ?הלחנ רעייַא טימ ךייַא

 ךיז טָאה -- ?ךימ טעּפעשט רעװ ,ךָאנ טגערפ רהיא --
 טּביילּב ענידיא ַא -- .ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא ראג טזָאלעצ קילאומש
 ,פבש רעצרוק -- רָאה עגנַאל :ענידיא ַא



 טייל ְ

 וה -- זי לט הא טו א
 -- .ןײרַא סעכ ןיא גידנעמוקניירַא ,טרעפטנעעג עטַאלז םהיא

 ,ןעגעווטסעד ןופ ,להוש רעטלַאק רעד ןיא ןזח טנעז רהיא שטָאח

 גָאז ךיא סָאװ ,ןעּבָאה טינ לעּביארַאפ ןייק רימ ףיוא טלָאז רהיא

 רע טָאה ,םינָארַאנ טימ טלעדנַאה טָאג טניז : תמא םעד ךייַא

 .ןעפַאשַאּב טשינ ,טנעז רקיא יוװ ,רַאנ ַאזַא ךָאנ

 -- * ךיוא עט'מינּפ-תוזע ןייַא ,סָאד טסייה ,ךָאנ רהחיא טנעז --

 טפרַאװעצ רהיא סָאװ ,יד-א? -- ,טרעקַאלפעצ קילאומש ךיז טָאה

 טָאה ,םלוע-לת ַא ,ךייש זיא סָאװ ,רימ ןופ טכַאמ ,ּבוטש ןיימ רימ

 ּבָאה ךיא ?ןעדיא ןעכילרהע ןייַא ןעלדיז וצ הזעה ַא ךָאנ רהיא

 ,םעט'הנכש ןוא םינכש ײלױעּלַא ןעּבעל ןיימ ףיוא טאהעג ןיוש

 .-.1 ןערעוו סָאד לָאז ופט ,ךייש זיא סָאװ

 זיא'ס סָאװ ,ןעמעלַא טימ ןערעוו רעסעּב רהיא טלָאז ופט --

 ןעּפעלקנָא ךיז לָאז סע ,םלוע לש ונוּבר ,גָאט ןעגיטנייה ּבעיל ךייַא

 ךיא !טָאג רעּבעיל ,אנוש ַא ץיגרע ּבָאה ךיא ואוו ןוא ךייַא ןָא

 ַאזַא ךָאנ ּבָאה ןוא תונכש ןיא ןעסעזעג ,םשה ךורּב ,ךיוא ןיִּב

 העטש ךיא טניז ,ּבעל ךיא טניז ןעפָארטעג טשינ שינעגעגַאּב ןימ

 וצ ןעמוקנירַא דיא ַא סָאד ךיז טנינרַאפ יװ !םיפ עניימ ףיוא

 ןיא םענעי ןעייּפש ןוא הנמלַא ןייֵא ןעּפַאחנָא ױזַא ןוא םענעי

 ..1 ? טיוה רעלעה רעד ןופ םיצולּפ ןײרַא םינּפ

 ךיז טָאה -- ?ָאד ךיז טוחט סָאװ ,רָאנ טַאש ,אששש --

 ,עט'נזח יד עדלעז ,ענעקָארשרעד ַא גידנעפילניירַא ,טשימעגניירַא

 -- .ןעגיוא עטוג ענעש רהעז טימ ענידיא עצרַאװש ַא ,ענירעדינ ַא

 ? תולוק רַאפ ךייַא ייּב ָאד זיא סָאװ

 רעד וצ טזָאלעצ עדייּפ ךיז ןעּבָאה ןעטַאלז טימ קילאומש

 ןעשיוצ זיא סָאװ ,תקולחמ סָאד רהיא ןעלהעצרעדסיוא עט'נזח

 "רעּביא ,ןעגירשעג עדייּב ןעּבָאה ייז תמחמ רָאנ ; ןעמוקעגרָאפ ייז

 טשינ עדלעז טָאה רעּבירעד ,ערעדנַא סָאד סנייא גידנענַאלשי



 3 ירא עילוי

 זיאס רע ןוא טכערעג ָאד זיא'ס רעו ,ןהעטשרעפ טנָאקעג

 ,טכערעגמוא

 ךיא בָאה טרָאד ,םייהַא העג וד ?קילאומש ,סָאװ וד טסייוו --

 טצעז ,וינעטַאלז ,רהיא ןוא ,עירָאקיצ לעזעלג ַא טיירגעגוצ ריד
 רימ ןעלעוו ,קנַאּב רעד ףיוא רימ טימ ָאד טא וצ טשרָאקַא ךיז

 סַאג יד ?ןעדלַאװג יד ןעגיוט סָאװ וצ ; עקנילָאװַאּפ ןעסעומש
 טעליוק עמ ןַא ,הלילח ,ןעניימ טעװ עמ ,ןעפיולפיונוצ ךיז טעוװ
 | גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ןעשטנעמ ָאד

 ןעדלעז טימ עטַאלז ןוא ןעגנַאגעגקעװַא זיא קילאומש זַא ,טשרע
 ַא וצ ןעמוקעג ןעמ ןיא ,טדערעגרעדנַאנַאפ לעסיּב ַא ךיז ןעּבָאה
 ס'הנמלַא רעד עטַאלז :ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד ,קלָאט לעקיטש

 / טָאה ןוח רעד קולאומש סָאװ ,ףוטש רערעדנַא רעד םימ בוטש
 ףיױא טחוש םעד אנכש-םולש בר ייּב טפיוקעג גנַאל טינ טשרע
 ;טלײטענּפָא דנַאװ ַא טימ ?כה-ךסּב ןעוועג ןענעז ,ןעלהָאצסיױוא
 -רעביא ,בוטש ןייא ןעוועג ,ךילטנעגייא ,זיא סע ,טסייה סָאד
 .ךַאד ןייא טימ טקעדעגרעביא ןוא ךעלטערּב עכילטע טימ טמַאצעג
 עטשרע יד גידנערהירנָא ןַא ,ןיילַא ןיוש ןעמ טחעטשרעפ סָאד
 ס'קילאומש ןופ ,ךַאד רעצנַאג רעד ןעלַאפעגנייַא זיא ,עווקַארק
 ןעגיױלפעגניירַא קילאומש סָאד זיא רַאפרעד ןוא -- ךיוא ּבוטש
 טנעקעּב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעדלעז טימ עטַאלז .טכַאקעצ ױזַא
 רַאפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה עטַאלז ?ייוו) סנעטייוורעד ןופ רעהירפ
 טעוו רעטייו יו ,רונש ס'לעמהרבא בר טראפ :תסחוימס ַא
 ,טעדניירפעּב ױזַא סעומש ןעגיזָאד םעד ךָאנ ךיז ןעּבַאה ,(ןהעטש
 .ייוצ ערעדנַא יוװ רָאג ,תחַא שפנ ךיג ןערָאװעג ןענעז יז זַא
 טעוװ ,תופתושּב ןעקעד ןעמ לָאז -- ןעּבילּבעג זיא -- ךַאד םעד
 ַא ןייז ךיוא געמ םעדיוּב רעד ןוא ,רעלעוולעוו ךס ַא ןעטסָאק
 סנייא טּביױלגעּב ,םשה ךורּב ,זיא ןעמ ,השקשינ ;רעגיד'תופתושּב
 | 1 .הלילח ןענע'בנג ֹוצ ןופ ןערעדנַא ם'ייב

 ַא יא -- ןעדלעז וצ טגָאזעג עטַאלז טָאה -- ןַאמ רעייא --
 ,עדלעז ,רהיא ןוא ,הנ ?טשינ סע סייוו רעוו ;דיא רע'רשכ



 טעיו װ

 וה דע או יו דן יע
 .עלעציא עדמערפ ַא ףיוא

 =- ןעטַאלז טרעפטנעעג ףיורעד עדלעז טָאה -- רהיא ןּוא --

 ,טניימ רהיא ;סילפָאטרַאק לעקעז ןיימ הלילח טינ טפרַאדַאּב

 זיא ןַאס רעייֵַא רע ,טוג ץנַאג טסייו עמ ?טשינ ךייַא ןעק עמ

 ,הרבס לעקיטש ַא זיא'ס .טמַאטש רהיא ןענַאװ ןופ ןוא ןעוועג

 יב ןעוועג זיא ,ןדעדנ ןעגיטכיל ַא ןעּבָאה לָאז ,עמַאמ ןיימ זַא

 יז ,טסייה סָאד ,ןירעהעגנייַא עטּפָא ןייֵא לע'רתסא עּכַאּב רעיא

 ַא ןוא .סטוג סָאדלַא ןיירַא בוטש ןיא ןעפיוקנייַא רחיא טנעלמ

 עלַא ףיוא ּבלַאה שטָאח יאולה ,ןעוועג ןעּבַאּב רעייֵַא ייּב זיא בוטש

 ךָאנ רעטכָאט רעייַא ךָאד טסייה סָאד ! סעש'תיּבהילעּב עשידיא

 | ? םתסה ןמ ,רהיא

 ס'עדלעז ןופ טייקכייוו רַאפ טנייוועצ שזַא ךיז טָאה עטַאלז

 "ארומ ַא ייז ןעשיווצ ןערָאװעג ןָא טלָאמעד ןופ זיא סע ןוא ,דער

 ןערָאװעג ךיז ןעשיווצ ןענעז רעדניק ערעייז ךיוא ,טפַאשבעיל עניד

 רעטכָאט ט'עטַאלז ןוא עליסוי ןהוז ס'קילאומש ;טנעהָאנ ץנַאג

 ןייא ןיא יװ טעמכ ,םענייאניא ןעוועג דימת ןיוש ןענעז רתסא

 עליסוי ןוא ןעּברָאטשעג זיא עדלעז זַא ,רעטעּפש .ןעסכַאװעג בוטש

 טזָאלעגוצ רהעמ ךָאנ רעדניק יד .ןענעז ,םותי ַא ןעּבילּבעג זיא

 טדניּב -- ןעמ טגָאז --- סילגמוא? ,ןערעדנַא םוצ סנייא ןערָאװעג

 ... טפַאשדניירפ טכַאמ טייקגיטכעלש ,ףיונוצ

 ןופ ןוח רעד קילאומש טָאה ,טּבעלעג טָאה עדלעז ןמז לכ

 -כרוד ,זיא סע יו ,ךיז טָאה רע :;טסואוועג טשינ טיונ ןייק

 רָאנ .ןעטרַאד ןעּבעל ערעדנַא ךס א יװ ,טּבעלעג ןוא ןעגָאלשעג

 עדלעז :קילגמוא רעסיורג ַא ןעפָארטעג םיצולּפ םהיא טָאה סע

 ןעוועג זיא עט'נזח יד עדלעז ! ןעּברַאטשענּפָא םהיא זיא בייוו ןייז

 ןענרַאטשּפָא ךילצולּפ רהיא ;עענידיא עכילרהע ןייֵא ,ע'רשכ ַא

 רַאפ ןוא ,ךָארּב רעסיורג ַא עטנַאקעּב עלַא עדהיא רַאפ ןעוועג זיא

 ןערָאװשעגנ טָאה רע זַא ,קילגמוא ַאזַא ןעוועג סָאד זיא ןע'קילאומש



 : - שש
 טעװ רע ,ןעטלַאהסיוא טשינ טעוו רע זַא ,ןעריא הדע ןייא רַאפ
 וצ סָאװ ָאטשינ רָאג ןיא'ס ,ןעּברַאטשכָאנ סיוועג ןערלעז ךָאנ
 זיא סָאװ :טינ ןעמ טסעומש ןעּבָאה הנותח ןופ ןוא ! ןעדער
 ,ינָאלָאד רעד ףיוא רָאה ןעסכַאװסױא טעוװ םהיא ייב ןעו ?ךייש
 טָאה ױזַא -- "!ןעדעלז ךאנ ןעּבָאה הנותח רע םעוו טלָאמעד
 רעבָא ךיז ןעּבָאה סע .ףעציז העבש תעשּב טגָאזעג קילאומש
 גידנעהעג ,טעשטוקעד קרַאטש םהיא ןעּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג
 רהיאא  :םהיא טימ גידנ'הנעט'נייַא ןוא גָאט ףיוא גָאט םהיא וצ
 טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעגילק ןייז ,קילאומש בר ,םינּפַא ,טליוו
 פיבסנַאמ ַא זַא ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןערָאװעג טלעטשעג יױזַא ןיוש ןיא טלעװ יד ?םלועה גחנמ םעד ןעגעקַא ןהעג ןוא
 -רעּביא המכח רעייַא טימ יז טליוװ רהיא ןוא ,ןיילַא ןעציז טינ רָאט
 גנַאל יױװַא ןע'קילאומש רעּביא ןעּבָאה טייל עגיזָאד יד "? ןעכַאמ
 -ידרַאב ..,לַאש ןעשיקרעט ַא טימ ענידיא ַא ךיז םימ טכַארּבעג ךיג רָאג ןוא ןועשטידדַאּב ןייק ןכדש ןמלק בר טימ ןערהָאפעג -ברוד ךיז םישלש ךָאנ ןעכָאװ רַאּפ ַא זיא רע זיּב ,ט'הנעט'עג
 ץגיזָאד וד ןעצעוּפָא ךלעג ןעַניילג ןיא ןעמ ןָאק טרָאד סָאװ ,םוקמ אוַא רַאפ טלעוו רעד ףיוא טסואוועּב זיא ,טָאג ןעקנַאד ,וועשט
 יװ -- ,תולותּב ןוא תושורג ,תונמלַא : םינימה לכ ןופ רעּבייװ טימ רנעגעג רענעי ןופ טדעטש עגירעּביא עלַא יד טגרָאזרעפ יז ,תכרובס ץרא ןייַא ןיא ,םשה ךורּב ,וועשטידרַאּב ,ךיז טכַאמ סע סָאװ -- ,רֹוחְּב ַא שורג ַא ,ןמלַא ןייֵא -- טסייה סָאד ,הרוחס
 רע ,רעכיז טייז ןוא ,ןעהעז ןָאק גיוא ןייֵא סָאװ ןופ הרוחס םהיא גידנעזייוועּב ,רעזייה יד רעּביא ןערהיפוצמורַא ןָא םהיא ןעמ טּביוה ,ןמּלַא ןייַא ּפָארַא ךיז טּפַאח סע זַא וצניהַא .טסוג ס'נעצימע
 . ,סופ ןייא ףיוא ,גידנעּפַאח ,ױזַא ,ענייז היפהפי יד גידנעקוקנָא .תפוח ַא ןוא ייווצ ןוא טרָאװ ַא -- טכַאמעג .טינ תויחש עגנַאל ןייק םהיא טימ ןעּבָאה הרבח ;קילאומש רעזנוא טּפַאחעגניײרַא ףךיוא ךיז טָאה וצניהַא ..,ןעייווצ ןיא ןיוש ןערהָאפקירוצ ןוא האיצמ יד ןעלדנַאה טעװ רע ,ןעכוזּפָא ןעכיילג ןייז ןיוש ךיז טעװ



 טאש |

 ילק ר ירא רע מן וו וו יו
 ןעפָארטעג ,םשה ךורּב ,טָאה רע זַא ,ןעזיוועגסיוא ןע'קילאומש

 ַא סיוא-טזייוו ,ךייש זיא סָאװ ,ענידיא ַאז .גיד'השקשינ ץנַאג

 ,רוטַאנּב עטכעלש ןייק טשינ ןייז ףרַאדַאּב ,שטנעמ רעשיטייל

 ןיא םייהַא גידנעמוק טשרע ....טלעביימש ,תומיענּב ױזַא טדער

 ,טקוקעגמורַא קילאומש ךַאּבענ ךיז טָאה ,םורַא ןעכָאװ רַאּפ ַא

 םהיא טָאה טָאג תוינערוּפ-קַאלש ַא רַאפ סָאװ ,הרצ ַא רַאפ סָאװ

 ! טייצ רעד רַאפ טכַאמעג םהיא יז טאה טזַא ןֹוא יורנ : טרעשע ב

 טַאהעג טָאה ןוא ןערָאװעג ןעסירעגסיוא דהיא ייּב זיא קילאומש

 ןעמוקעגּפָא זיא ךַאבענ עליסוי ןוא ,רעטלע טסיוו ַא רהיא ייַּב

 ,ןעגיוא יד ןיא סיורג ןעוועג רהיא זיא רע .ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא

 יז טָאה -- לעגנוי סָאד, .זלַאה ןיא ןייּב ַא יװ רהיא ןענאטשעג

 ,ןעּבײרטניירַא דרע רעד ןיא רָאנ ךימ טעוו -- ט'הנעט'עג ץילַא

 סָאד טסייוו טכַאנ רעד ףיוא זיּב הירפ רעד ןיא ןופ ! ןויצ יאנוש

 ףיוא וצ טשינ םהיא ךיז טכַאמ ליומ סָאד !גונעג ןוא ןעסע רָאנ

 טגָאז עמ זַא :ךיוא םינּפ-תוזע ןייֵא ךָאנ זיא ןוא ,טונימ ןייק

 טָאג "!דניק עגירעטיצ סָאד ,ךיז טעטסעּפ ,ךָאנ רע טנייוו ,םהיא

 ס'קילאומש טינ ןעוו ,טרַאּפשעגנָא דניצַא טלָאװ עליסוי ואוו טסייוו

 ןעּבָאה סָאװ ,דניזעגזיוה רהיא טימ ,ןירעקינלעצ יד עטַאלז ,הנכש

 .םותי ןעגידלושמוא ןעגיזאד ם'ִנְוַפ עד|ןירק יד ןעמונעגנָא ךיז

 זי

 רעטכָאט רהיא ןוא ןירעקינלעצ יד עטַאלז

 .רתסא

 רהיא רַאפ ךָאנ טנעכערעג ךיז טָאה ןירעקינלעצ יד עטַאלז

 םשינ ,סנירעמערק עטסטמהירעּב יד ןופ ענייא רַאפ ןעּבעֿפ ס'נַאמ

 הביבס רעצנַאג רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןיילַא עקװעּפעזַאמ ןיא רָאנ



 ףיוא טסואוועּב ןעזעװעג זיא ןעֿפָאנ רהיא ;עקװעּפעזַאכ ןופ
 ייב ךָאנ טָאה עמ ןעװו ,טייצ רעד ןיא -- ,םידירי עסיורג עֶלַא
 סיּפע ךיוא הבקנ יד ןיא יצ ,הלאש רעד טימ ןוהט וצ רעקלעפ עלַא
 טייּברַא ןייא ןעּבענ סיּפע רהיא געמ עמ יצ ,טסייה סָאד ,שנעכ ַא
 סָאד ,בוטש יד רָאנ יקַאט ןיא קסע רהיא יצ ,דנַאה רעד ןיא
 ןעשנעמ עסיורג ןעוו טלָאמעד } ןעכיילגסעד ןוא רעדניק יד ,לעּפעט
 עשּביה ןיוש ןינע םעד רעּביא חומ םעד ךיז ןעכערּב ןוא ןעציז
 -- טניט ןוא רעיּפַאּפ ?עיפ ױזַא גידנערהיפרעּביא ,רהָאי עכילטע
 ןעכַאמ ןוא סנעטייוורעד ןופ ןעדיא רעקוװעּפעזַאמ יד ךיז ןעהעטש
 ייז ייּב ןעד ,ןעצכעוהטפיוא ןוא תואצמה עלַא ערעייז ןופ קזוח
 ַאזַא טקנוּפ םינומדק ןופ ענידיא יד טלעיּפש עקװעּפעזַאמ ןיא
 ם'נומ רענעלק טינ זיא עט'תיּבה-לעּב יד ןוא ,דיא רעד יו ,עלָאר
 רחסמ רעצנַאג רעד טעמכ זַא ,ןעגָאז ןָאק עמ ,הּברדַא .תיּבה-לעּב
 סע ,דנעה יד ןיא רעבייוו יד ייּב ךיז טניפעג עקװעּפעזַאמ ןיא
 םעד טלעטשרעפ בייוו סָאד זַא ,טפָא ץנַאנ ןעטרָאד ךיז טםפערט
 ,ןענַאמ עבלעזַא ךיז ןעניפעג סע .,ןיטולח? ןעמָאנ רחיא טימ ןַאמ
 ןוא "יזפ רָאנ ןעק עמ !טשינ רָאג ייז טסייו עמ טעמכ סָאװ
 עניזָאד יד ןופ ענייא .ןעוועג זיא ןירעקינלעצ יד עטַאלז .גונעג
 ןיא ,"?יח-תשא, ןעמָאנ םעד טימ טנַאקעּב ןענעז סָאװ ,רעּביײװ
 ס'נַאמ רהיא רַאֿפ וליפא ,ןעסייהעג גידנעטש עטַאלז טָאה טדָאטש
 ףוא ,ס'יול עטַאלז טינ ,"ןירעקינלעצ יד עטַאלז, ,ןעּבעל
 רה .. ףיוא ןעסייהעג טָאה יו?  הּברדַא ;ןעמָאנ ס'נַאמ רהיא
 זיא סָאװ ,יול :טסייה סָאד ."ס'עטַאלז יול?-- ןעמָאנ
 טימ ןעװעג זיא ױזַא ...עט ַאל/ ּבייװ ןייז ןופ ןַאמ רעד
 יז ןעמ טָאה "עצינווָאטרָאה יד היתּבי .ךיוא רעטומ ס'עטַאלז
 ךיוא טָאה ןוא ?יח-תשא ןייֵַא ןעװעג ןילַא ןיא יז ;ןעפורעג
 ןע5ָאז ייז ידכּב ,"סליח-תשא? רַאפ טכַאמעג רעטכעט ערהיא
 ךיז טָאה סמעדיא ...טיורּב ןַאמ ַא ןעּבעג ןענַאק
 ענעדייז ,ךעלעקצַאצ ,ךעלקיטנַא ןעגירקעג עצינווַאטרַאה יד היתּב

 גָאט ןיא טלהָאצעג היתּב טָאה סוחי רַאפ ; םיסחוימ ןוא רעדניק ;



 יי יי

 רעגן טא א עי

 יול תמחמ ,םעדייא ןייֵא רַאפ םהיא ןעמוקעּב יּבַא ,ןדנ לָאמ ייווצ

 לע'מהרבַא ּבר ןוא ,ןהוז ַא ס'רעטיװַאלס ?ע'מהרבַא בר ןעוועג זיא

 םעמכ ןעדנוּבעגסיױא ,סוחי ןיא ןעקנוטעגנייַא ןעוועג זיא רעטיווַאלס

 א רהעז יקַאט ןעװעג יל זיא עבטּב .ןעדיא עטוג עֶלַא טימ

 ,רעוילשעדַאי ַא ,רעדנוזעג ןייק טשינ רָאנ ,ןַאמ ְרעגנוי רעליואוו

 -רעּביא ,ןעּברַאטשעג זיא רע זיּב ,טסוהעג ,טסוהעג ץלַא םיּפע

 :רעדניק ךעלציּפ יירד טימ הנמלַא עגנוי ַא ןעטַאלז גידנעזַאל

 -- ךעלגנוי-רדח ייווצ ןוא ,טכַא רחֶאי ַא ןופ לעדיימ ַא -- רתסא !

 .השנמ ןוא םירפא

 תועונת רָאנ ,עמַאמ רהיא ייּב הדיחי-תּב ַא ןעוועג זיא רתסא

 ןיוש טָאה יז לייוו רַאפרעד ,טאהעג טשינ יז טָאה הדיחי-תּכ ַא ןופ

 םניז .ןעטייצ עטוג ןייק "טעיַאנזַאז? טינ ןערעטלע ערהיא ייּב

 ןוא םטכעלש רָאנ יז טקנעדעג ,ןעמוקעג 520 רהיא וצ זיא יז

 ,רָאפ טינ שרעדנַא רהיא ךיז טלעטש עטַאט רעד : סגירעיורט

 עמַאמ יד ןוא ,ט'בשוח'רעפ ןוא טקנערקרעפ ,טגרָאזרעפ רָאנ יוװ

 טייצ ןייק לָאמנייק טָאה ,םָארק רעד טימ ןעמונרעפ גידנעטש זיא

 יז סָאװ ,גָאט םעד ןוא ךיז ןעטלָאשרעפ גידנעטש ,זייּב דימת ,טינ

 זיא רהֶאי ןחעציירד וצ .טלעוװ רעד ףיוא ןערָאװעג ןעריוּבעג זיא

 גנוטכַא רעהירפ ,טיילק ןיא ףליה עצנַאג ַא ןיוש ןעוועג רתסא רהיא

 ןעדער םעדכָאנ ןוא ,ןענע'בנג טשינ לָאז עמ ,ױזַא טַאלג גידנעּבעג

 יקַאט רעטעּפש ןוא ,הרוחס לעקיטש ַא ןעגנַאלרעד ,הנוק ַא טייכ

 ןיא ט'מש'עג טָאה רתסא .דלעג ןעזייל ,טפעשעג םוצ ןעפלעה

 ַא ןוא טפעשעג םוצ הירּב ַא ,תעד-רּב ןעסיורג ַא רַאפ טדָאטש

 טנערעלעגסיױא רתסא ךיז טָאה וואו .עט'נוּבשחדלעּב ענייפ

 "םיוא טָאה סָאװ ,זיירּפש ?עטָאמ ייּב --- ? ןענעכער ןוא ןעביירש

 ןוא ןעּביירש ןוא ןענעייפ ךעלדיימ רעקוועּפעזַאמ עֶלַא טנערהעלעג

 סָאװ ,טינ עניװַאנ ןייק טַאלג עקװעּפעזַאמ ןיא זיא סע .ןענעכער

 ,גנידסלַא ןענָאק ןוא ענעטַארעג רהעז רעדניק סיואדךעסכאוו סע

 .. ןילַא ךיז ןופ , רָאנ ,ץיגרע ןיא ךיז גידנענרעל טשינ



 / . "הטש ןויוו
 רעיירטעג ַא יו ,רע טָאה ,טנעלענ טָאה ס'עטַאלז יול ןמז לכ

 יאדווא ,ןענרעל ןופ דיא ַא ,שנעמ רעלעדייא ןייַא יו ןוא עטַאט
 טָאה יז טיול ןוא ,עגידנענעקליואוו ַא ןייז לָאז רתסא זַא ,טלָאװעג
 טשינ טשרעדנַא רָאג יול טָאה ,זייוודניק ךָאנ ןעזיועּבסױרַא ךיז
 טימ לעדיימ ַא ןייז ,םשה הצרי םא ,טעװ רתסא זַא ,טנעכערעג
 ,ךילנהעוועג .ךעלדיימ רעקװעּפעזַאמ עלַא יװ טינ ,תולעמ עלַא
 ,ּבייוו ןייז עטַאלז תסחמ ,גנירג ױזַא ןעמוקעגנָא טינ ןיוש סָאד זיא
 ףיורעד טָאה ,קעדָאּפס ןיא ןעגנַאגעג דימת םהיא ייּב זיא םָאװ
 טָאה -- ךָאנ רָאג ריד ַאנא :;ןייז םיכסמ טנָאקעג טשינ ךיג ױזַא
 טהערק ןהוח ַא ןדמל ַא הבקנ ַא -- ן'יול טימ ט'הנעט'עג יז
 ױֿפ ךיז טָאה ץלא ףיוא ..,"! סואימ טשינ ,ןעּבעלכ ,וקירַאקוק
 ךיז רע טָאה ןינע םעד ןיא רָאנ ,ּבייוו ןייז ןעטַאלז ןעּבענעגרעטנוא
 רתסא ,לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא :ןעזייַא ןוא ?הָאטש טלעטשעג
 : טכַאל טָאג ןוא טכַארט שנעמ רעד רָאנ } תדמולמ ַא ןייז ףרַאדעּב
 "וצסיוא הבשחמ ןייז ןעוועג טרעשעּב טינ ךַאּבענ ן'יול זיא סע
 רעד טימ שינערָאּב רהֶאי עכילטע ךָאנ ךיז טָאה רע ןעד ,ןערהיפ
 -ּפִא טוומענ ,ןלציל אנמחר ,עקטָאכַאשט רעד טימ ,קנערק רעטוג
 ,רהָאי גיצנַאװצ ןֹוא עכילטע וצ ןעּבעל םעד טימ ךיז ןענעגעז
 ,רנעה ס'עטַאלז ףיוא רתסא ערעייט ,עּבעיל ןייז גידנעזָאלרעּביא

 ןעּבָאה ןעניז ןיא טנָאקענ טינ רהעמ ןיוש טלָאמעד טָאה רתסא
 טָאה יז סָאװ ,לעסיּב סָאד ;ןעּבירש סָאד ןוא ןענרעל סָאד
 ןיוש יז זיא עגירעּביא סָאד ןוא ,ןעּבילּברעפ רהיא זיא ,טנַאקעג
 רתסא ןוא םירחוס ןעשיווצ ךיז גידנעּבייר ,ןיילַא ןעגנַאגרעד
 ןמלק בר .ןעמונעגסיוא קרַאטש עקװעּפעזַאמ ןיא טימרעד טָאה
 ,ןעגָאז וצ ןעגיוא יד ןיא רהיא סָאד טמעשעג טשינ ךיז טָאה ןכדש
  ,ןײרַא טיילק ןיא ןעטַאלז וצ גידנעמוקניירַא ,לָאמנייא

 ,ןעטַאלז וצ טדנעװעג ןמלק בר ךיז טָאה -- וד טסרעה --
 -- טייז ַא ןֶא גידנעקוק שרמופכ ןוא זָאנ רעד טיס גידנעראמס
 ,וד טסָאה דיומ עשּביה ַא ןיוש ךָאד טסָאה וד ,עטַאלז ,וד טסרעה



 גילו = = 1

 1 א על זי !8 זה געט א

 א וו שש 0 שא וו ויא לעיפיוו .ןעמ טגָאז ,האלפנ

 לעדיימ ןעש ַא ..,רע טגאז יו ,ךודיש ַא חכמ סיּפע ןוהט טכַארט

 | ?ַאה ,ןדנ רעּבלַאה ַא זיא

 א טימ טרעפטנעעג עטַאלז םהיא טָאה -- !ךיא סייוו -

 ךָאנ זיא'ס ?ױזַא ךיז רחיא טּפַאח סָאװ -- .עלעכיימש ןעדעירפוצ

 ...ןעילוה ךָאנ יז זָאל ;טייצ ַא ,

 ...טעילוהעג טָאה רתסא ןוא

 ,םייּברַא רעד ןיא טנַאּפשעגנייַא ןעוועג יז זיא טכַאנ ןוא גָאט

 ,שוריפּב ןעגָאז ןָאק עמ .,ןעגינעגרעפ םוש ןייק ןופ גידנעסיוו טשינ

 ,עשירַאנ יד .ןעזעוועג טשינ דניק ןייק לָאמנייק זיא רתסא זַא

 ,םולח ַא יו ,רהיא ייּב ןעפַאלעגרעּביא ןענעז ןערהָאי עשרעדניק

 ןוא תוגאד ,טיונ טסייה סָאװ ןערָאװעג רהָאװעג הירפ זיא יז ןוא

 ,ךיליירפ ןייז לָאמַא לָאז יז זַא ,טשינ טקנעדעג יז ,טייקמערָא

 לָאמַא רתסא טָאה רעמָאט .ךעלדיימ רעקוועּפעזַאמ ערעדנַא יו

 ,םשינ סייוו ךיא? :ןעגָאז עמַאמ יד רהיא טנעלפ ,ןָאהטעג ךַאֿל ַא

 זיא עטַאט רעד סָאװ ?סיורג ױזַא חחמש יד ריד טימ זיא סאוו

 הנמלַא ערעטסניפ ַא ,עטסיוו ַא טזָאלעג ךימ טָאה ןוא ןעּברָאטשעג

 זיא סָאד .,.."? טלעוו רעד ףיוא ךיז ןעשטומ וצ רעדניק יירד טימ

 רהיא טָאה עמ זַא ;ןעגָאלשעג יוװ רעגרע ןע'רתסא ייּב ןעוועג

 ,ןעצרַאה ןיא ןעסיירּפָא רהיא ךיז טנעלפ ,ןעטַאט םעד טנַאמרעד

 יז ,ןעּביוהפיוא טנַאקענ טשינ ּפָאק ןייק רהעמ ןיוש טָאה יז ןוא

 טלַא זיא יז תמחמ ,םולח ַא ךרוד יװ ,ןעטַאט םעד טקנעדעג טָאה

 רע .ןעּברָאטשעג זיא רע תעשּב רהָאי טכַא-ןעּבעיז לכה-ךס ןעוועג

 לעג ַא טימ ,רעקנַארק ַא טלעטשעגרָאפ דימת רהיא ךיז טָאה

 ,ןעגיוא עיולּב עטוג רהעז עסיורג טימ רָאנ ,םינּפ טנעקירטעגסיוא

 יול יוװ ךיילנ ,תונמחר טימ רהיא ףיוא טקוקעג דימת ןעּבָאה סָאװ

 המותי ַא ןעּביילּב ךינ טעוו .הדיחי-תּב ןייז זַא ,טסואוועג טָאה

 טימ ןעטעלג יז טגעלפ עטַאט רעד יו ,טקנערעג רתסא .ךַאּבענ



 ז
 ו

 1 וווועלצפ ללונוו

 "רעה ךיז ןֹוא ןעטסוח השעמ תעטּב ןוא ּפָאק ן'רעביא דנַאה רעד
 רעד ןעוו ,גָאט םענעי ןעסעגרעפ טשינ רתסא טעװ גיּבייא ,ןהעג
 טקוקעג רָאנ ,ןושל ןהֶא לעטעּב ן'פיוא ךיז ייּב ןעגעלעג זיא עטַאט
 וצ יז גידנעפורוצ ,ןוא ,ןעגיוא עיולּב עטוג ענייז טימ רהיא ףיוא
 ןעגיזָאד םעד .ּפָאק ן'רעּביא יז טעלנעג ץלַא ,דנַאה רעד טימ ךיז
 רהוא זיא םיוק ןוא .ןעסעגרעפ טנָאקעג טשינ גנַאל יז טָאה קוק
 רָאנ יז טָאה ,גידעּבעל ,ךיליירפ סיּפע ןעצרַאה ן'פיוא ןעוועג
 ךלַאב רהיא ןיא ױזַא ,קוק םענעי ןיא ןענַאמרעד ךיז טפרַאדעּב
 ףךָאנ זיא יז שטָאה ,עגר יד החמש רהיא ןערָאװעג טרהעטשרעפ
 גנַאל לָאז יז ,טזָאלעג טשינ יז טָאה עטַאלז .,דניק ַא רָאג ןעוועג
 ףעד וצ ,טפעשעג םוצ טצונעב ךינ יז טָאה יז ;דניק ַא ןעּביילּב
 זַא ,טפַאש'הירב לעיפ ױזַא ןעזיועּבסױרַא טָאה רתסא ןוא ,טיילק
 ,םטכער ַא ןוא סנייא, :רהיא ןופ טלעװקעגנָא רָאג טָאה עטַאלז
 עטַאלז טָאה -- !ראפרעד שטָאח ניּבייא טּבעֶל סָאװ םעד ןעקנַאד
 ךיא ןעוו ,חנמלַא עטסיװ ַא ,ןָאהטעג ךיא טלָאװ סָאװ -- .טגָאזעג
 טינ לָאז טָאג ,עטייל ייּב יװ ,רעדניק עכלעזַא ןעּבָאה לָאז
 סָאװ רעד ,רע טּפָארטש טנַאה ןייא טימ ?דער יד רַאפ ןעפָארטש
 ,ױזַא טֶא ...רע טלייה טנַאה רערעדנַא רעד טימ ,גיּבייא טּבעל
 ףליה עלעקיטש א שטָאח ןעּבָאה ךיא לעװ ,ךיז ןערעל ,רעטכָאט
 ןערעוו ךיוא וד טסעוװ ןײלַא ןוא ,ךעלעציּפ יד םימותי עניימ טימ
 טָאה ןוא ןענרעל טזָאלעג ךיז טָאה רתסא ....שטנעמ לעקיטש ַא
 .ןייז וצ ףרַאד סע יװ ,טפעשעג סָאד ןענַאטשרעּפ

 ךָאנ יז טָאה ױזַא ,טיילק ןיא הירּב ַא ןעוועג זיא רתסא יו
 -רעפ. .ןעלעטשרעפ וצ תולד םעד ,ּבוטש ןיא טגיוטעג רהעמ
 עמ סָאװו ,תומכח יד ןופ ענייא זיא -- "תולר םעד ןעלעטש
 רעכילטיא טינ ;ןערעידוטש ףיורעד עקוועּפעזַאמ ןיא ףרַאדעּב
 ןערהיפ טנָאקעג רתסא טָאה טייצ רעטסגרע רעד ייּב .סָאד ןָאק
 ,עפערט טנַאקעג טשינ טָאה רענייק ןַא ;גיצנוק ױזַא ּבוטש יד
 ,חדיגנ ַא זיא יז יצ ,ןיירַא ּבוטש ןיא ןעטַאלז וצ גידנעמוקניירַא
 ןייק ייּב יו ,ןעוועג ןעטרָאד זיא גיטכיצ ןוא ןייר .עט'נצּבק ַא יצ



 .טגילעיעלו /

 ומי - עז ;וש דע רה יז לע א
 סָאד ןוא סעפעג סָאד ,ךוטשיט סָאד רָאנ ,ןעוועג ןעטרָאד ןיוש

 -סיוא !םעד ןיא ךיז לעגעיּפש ןוא םענ שטָאח -- ןעגנַאלרעד

 ןהֶא ,דַארג םעניימעג ם'ייּב ןעכָאק וצ סעמרַאװ סָאװ ןערעלק

 עליה יד טימ ױזַא טָאג רָאנ ,ץלַאמש ןהִֶא ,שיפ ןהֶא ,שיילפ

 ןוא ,הכאלמ עגנירג ַאזַא טשינ סיּפע ןיא סָאד -- רעגנניפ ףניפ

 בוטש ןיא ןעטַאלז ייּב לעּבעמ סָאד .טניוטעג רתסא טָאה וצרעד

 ןוא שיקנערפיטלַא רהעז ,שיתּבה-לעּב ױזַא טשינ סיּפע ןעוועג זיא

 םימ ןעגיוצעּב דימת סָאד זיא רעּבָא רַאפרעד ; ןערהָאפעצ קרַאטש

 טימ ןעגנַאהרעפ ןענעז רעטסנעפ יד ןוא ,ךעלכיצ עסייוו עכלעזַא

 ןיא טלעקניפ ןוא טרירעמעש סע זַא ,ךעלגנעהרָאפ ענייפ עכעלזַא

 ַא ןיוש ןענעז ,תמא ,םישוּבלמ יד .סטכער סיּפע יוװ ,ןעניוא יד

 רימת רעּבֶא ייז ןענעז רַאפרעד ,עדָאמ רעד ןופ סױרַא לעסיב

 ! ןעקוקוצנָא תושפנ היחמ ַא -- טסערּפעגסױא ,ןעשַאוועגסיזא ,ץנַאג

 ,ןייר ױזַא ךיז םורַא ןעגנַאנעג טשינ עקוועּפעזַאמ ןיא זיא דניק ןייק

 רתסא ןוא ,רעדניק ס'עטַאלז ,ן'השנמ טימ םירפא יו ,ןעש ױזַא

 ןעמ טָאה ,רהיא ףיוא גידנעקוק ;טינ ןעמ טסעומש -- ןיילַא

 רָאג טייצ יד ןעטַאלז זיא סע זָא ,םינּפַא; :טגָאזעג טדָאטש ןיא

 ןעמהעקסיוא ,םהיא ןעשַאװמורַא ,ןצּבק םעד ןעמענ ..."גיד'השקשינ

 טשינ םהיא לָאז רענייק זַא ,ױזַא ןעכַאמ ןוא ןעצוּפסיוא ,םהיא

 רעד רָאנ .הירּב ןייא ןעוועג רתסא ןזיא ףיורעד -- ,ןענעקרעד

 רהיא ןיא רהיא ייּב טפיוקעג ךיז טָאה רתסא סָאװ ,ןעמָאנ

 טָאה יז סָאװ ,םש םעד ןעגעקַא טשינ רָאנ ךָאנ זיא ,טדָאטש

 .םורַא ןוא םורַא עקװעּפעזַאמ ןופ הביבס רעצנַאג רעד ןיא טָאהעג

 יד ּבעילוצ טלעװ רעד ףיוא ןערעה טזָאלענ ךיז טָאה ןעמָאנ רהיא

 ןיא לָאמ יירד עקוװעּפעזַאמ ןיא סיוא ךיז ןעלעטש סָאװ ,םידירי

 ,רהָאי
 ןוא עקװעּפעזַאמ ןיא סיוא ךיז ןעלעטש םידירי עסיורג יירד

 רעקרַאטש ַא זיא ייז ןהֶא : ןעהעז וצ טלעוו יד טרָאטש רעד ןעּבענ

 יד ןענעז סָאד .םויק ַא טָאהעג טלָאװ עקוװעּפעזַאמ ביוא ,קפס



 וי יי לוג לינוי
 ,עווָארקָאּפ ןא 98 ,עירוי םידירי יירד עסיוועג
 גיכעלייק ץנַאג ַא סױרַא-טקוק דיא רעקװעּפעזַאמ רעד עכלעוו ףיוא
 ,ייז ףיוא רָאנ גנונפָאה ?עקיטש עצנַאנ סָאד גידנעגעלפיורַא ,רהָאי
 וצ ןָא ןיוש ךיז ןעמ טּביױה ןעכָאװ עכילטע טימ רעהירפ ךָאנ
 יד יו ,םורַא ןיוש ןעפיול ןעדיא ,טסייה סָאד ,דירי םוצ ןעטיירג
 -רעפ ןוא טרָא ןייֵא ץיגרע ךיז גידנעקעמשסיוא ,עט'מס'רעפ
 ןייק ָאטינ; ,ץַאלּפ לעקיטש לעטעֿפ ַא ףעהורֿפ סָאװ גידנעפַאה
 טגָאז ױזַא "!דירי םוצ ןעכַאמ גיטרַאפ ךיז ףרַאדעּב עמ ,טייצ
 קנעש ןייק טשינ ,םָארק ןייק טשינ טָאה סָאװ רעד ןליפא ,רעדעי
 ןליפא ,האובת ןופ רעמַאק ןייק טשינ ,זױהרהָאפנייַא ןייק טשינ ןוא
 רהָאי ץנַאג ַא ןופ דיא ַא ױזַא טַאלג ; סָאװקלעּפע ןייק טשינ
 סױרַא ןעקוק םינזח ןוא םידמלמ וליפא ;דירי םוצ ךיוא ךיז טיירג
 רַאפ סָאװ :אישק לעקיטש ַא וליפא זיא גולפ ןיא  ,דירי ן'פיוא
 ןופ ?דירי ן'טימ ןוח ַא רעדָא דמלמ ַא ןעּבָאה ןָאק תוכייש ַא
 ןוא ,רעהירפ לעסיּב ַא רדח םעד ךמלמ רעד טזָאלעצ ןעגעווטסעד
 ןוא -- "ןוילע ךלמ. ַא ןעטימ ןיא םיררושמ יד טזָאלרעפ ןזח רעד
 קירוצ טמוק עמ ןוא ,דירי ן'פיוא דניוושעג ןוא ךיג קעװַא טפיול עמ
 טימ ,טסייה סָאד ,ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןעמ סָאװ טימ ,םעד טימ
 יד ,שטייטס, :  ןעצרַאה ןיא עטָאזירג ַא טימ ןוא דנעה עגידעל
 ,םייהַא גידנעמוק "1 בוט-לכ ןופ תואיצמ טלעדנַאה ,טפיוק טלעוו
 עלַא סָאװ ,רַאפרעד ּבייוו ם'נופ קסּפ ןעטכער ַא ךָאנ ןעמ טּפַאה
 ַא ,רעטסיװ ַאא .טינ ייז רָאנ ,דירי ן'פיוא תואיצמ ןעּפַאה
 םעדכָאנ ן'הנעט -- !ּפעק ס'מיאנוש עלַא ףיוא ןעגרָאמ רערעטסניפ
 -עג םהיא טָאה קילג ַא ,םהיא ףיױא החמש ַא -- .רעּבייוו יד
 ַא שטָאה ןעגנערּב ןעװועג !דירי ַא לעמיה ן'פיוא ,ןעפָארט
 ןעטכער ַא שטָאה יצ ,רעדניק יד ךעלדמעה ףיוא ענָאז לעקיטש
 רהָאי ערעטסניפ-ץרַאװש סָאד יצ ,רעטניוו ףיוא סעלעּביצ ץנַארק
 ריד זיא רעמָאט ,דירי ַא ריד ַאנח ...!ענייד המשנ יד טסייוו
 טּביילּב ןוא ןזח רעד רעדָא דמלמ רעד םעדכַאנ טגָאז -- "1 נרַאק
 גידנערעהסיוא ןוא זָאנ יד גידנעזָאלּפָארַא ,רעטלעגָאוװרעפ ַא ןחעטש



 טייג ְ

 ויצא
 1 גד

 ןעשיווצ סָאװ ,שודיח ַא ןיוש זיא ,ונ .עקװעּפעזַאמ ןיא דירי רעד

 וא סַאּפס ,עירוי טמוק סע זַא ,ךשוח דרעוו רעמערק יד

 ךיז טגָאלשעצ עמ סָאװ ,שוריח ַא ןיוש זיא סע ?עווָארקַאּפ

 רענייא טּפעלש עמ סָאװ ןוא רעצעלּפ יד טימ רעטרע יד רַאפ

 ?ןעטייז עלַא ףיוא םהיא גידנעסייר ,הנוק םעד ןערעדנַא ם'ייּב

 יא רע סָאוו ,ןעדיא רעקוועּפעזַאמ ַא ןענעקרעד ?יוו עמ זַא

 ןעטכַארטעּב םהיא ןעמ לָאז ,תונורסח ןוא תולעמ ענייז עלַא טימ

 טהעטש רע ןעוו ,דירי תָעַׁשַּב ןעטייוורעד ןופ ןווטקַאּפש ַא ךרוד

 םינוק םכעז טימ גידנעדער ,שַאלַאש ןייז ייּב ּבייוו ןייז טימ ױזַא

 ןוא םענעי טימ ךיז גידנעגניד ,םעד גידנעזייוו ,לָאמ ַא טימ

 טסע ,שַאלַאש ןיא ,טרָאד ,הרוחס יד גידנעגעוו רעדָא גידנעטסעמ

 ַא זיא רע .רעטניוװ יַאס ,רעמוז יַאס ,ןעמ טפָאלש טרָאד ,ןעמ

 ליומ ןייא טימס ;רירי םוצ ,דיא רעקוװעּפעזַאמ רעד ,הירּב רעסיורג

 ,תוכאלמ יירד רע טוהט דנעה ייווצ טימ ,ןהעצ רַאפ רע טדער

 -טהעג סע ןיהואוו ,ןעטייז רעיפ ףיוא רע טקוק ןעגיוא ייווצ טימ

 ,קירוצ ןעפור ןענָאק םהיא לָאז עמ ידכּב ,הנוק רעד קעװַא

 רעד ןוא "!עשטיװָאלָאשט ,ידויס ונ ידָאח א! :נידנעיירש

 -- ןעטיל סָאדװ .ןענע'בנג טינ לָאז עמ ,ןעּבעג גנוטכַא -- רקיע

 עמ סָאװ .ןענ'הבנג סָאד רָאנ ,זיא סע יװ ךָאנ זיא -- רע טגָאז

 | "! ןהעטשוצסיוא םונ ןוא ,ווא ,םנעד יד "עטנוא ןופ ט'הבנג

 .זַא ,םיוא ךייַא ךיז טזייוו ,ןעדיא םעד טלָאמעד גידנעטכַארטעּב

 ןעמַאשעּב הליחתכל ןענעז רעדניק ענייז ןוא ּבייֹוו ןייז ןוא רע

 תעשּב ןעמַאלפ רע'מינּפ ערעייז ;דירי םעד כעילוצ רָאנ ןערָאװעג

 יד ,טדער ליומ סָאד ,טקעמש זָאנ יד ,ןענערּב ןעגיוא יד ,השעמ

 ןיתומצע ?כ זיא סע ,ןעוהט םירביא עלַא ,ןעטייּברַא דנעה

 ..} דירי זיא'ס ,ןעדיא ,דלַאווג; :הנרמאת

 ,טייל-דירי עלַא טימ ךיילג ,ןעטייּברַא ןע'רתסא טימ עטַאֿכז

 ךיז גידנעדערנָא {גָאט אזַא .גָאט ןעצנַאג םעד םילכ עלַא ףיוא

 ,טעשטומעגסיוא ,טַאמ ןוא גירעזייה שזַא ןעמ דרעוו ,קיױּפ ַא יו
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 ,טפלעה טָאג ןיּב ,תינעת ַא ךָאנ יװ ,טכשמשרעפ ןוא גירעגנוה
 ןערעו טלָאמעד ;טכַאנ יד טמוק סע ןוא קעװַא טהעג גָאט רעד
 ,רעכיטנייל טימ םָארַא זיב ןעּביױא ןופ ןעגנַאהרעפ ןעשַאלַאש יד
 ןוא ,שיט ן'םיוא ךיז ןעצעז סנירעמערק יד טימ רעמערק עלַא ןוא
 גידנעגָאז ,ןוידּפ םעד ןעלהעצרעּביא רעדנוזעּב רעדעי ןָא-טניוה עמ
 -- רירי ם'נופ היחמ יד ריד וד טסָאה טָאװ :ץפיז ַא טימ םעדכָאנ
 -- טלעג ןייק ןעזייל טינ ןעמ לָאז רירי ַאזַא ףיוא ! םַארערַאט ַא
 | "1 גונעג ןוא טלעוו קע ןיוש זיא

 רעמערק-טינש רעטְלַא ןיַא טלהעצרעד -- ,ךייַא טלהָאמ --
 ןענע'חקל'קעווַא טנָאקעג רימ ייּב ןיוש טָאה עמ זַא -- לעווייפ בר
 ןוא רעמערק רהָאי גיסיירד רעכעה ןיוש ןיּב ךיא ! ןישרַא ןהעצכַא
 ןייק ט'הבנג'ענ טינ גָאט ןע ענוטנייה ןוֿפ "יֿמ ייּב ְךֶאֹנ טָאה עמ
 : ןהעטשרַאפ טינ סָאד ןָאק ךיא ! אלפנ השעמ ַא -- וליפא םעדָאפ
 טָא ןוא ,ןעגיוא עניימ רַאפ ,ךיז טכַאד ,ןעגעלעג סָאד זיא טָא
 ס'װָאזָארָאפ !טעיַאטסעג טינ ןיוש טונימ רעד ןיא סָאד טָאה
 | החיצר ַאזַא ,ןישרַא ןהעצכַא ,רעמונ עװרעּפ ,ענָאז

 תוישעמ טלהעצרעד רעדעי .יירעדערעג ַא דרעוװ םלוע ןעשיווצ
 ס'רתסא ךיוא ןערעה ךיז טזָאל תולוק עלַא ןעשיווצ ,דירי ם'נופ
 רצ ַא טימ רהיא ףיוא גידנעקוק ,סיוא יֹז ןערעה ןעדיא ;לוק
 א! .תולעּפתה רַאפ ךיז גידנעצַארק ןוא עלעכיימש ןעדעירפ
 יד םעדכַאנ ןענָאז -- !לעדיימ ס'עטַאלז ,שטנעמ רעצנַאג
 רעּבָא טהעטשרַאפ ,דניק ַא ראג ךָאנ ,ךיז טכַאד -- .סרעמערק
 ..."ןייז וצ רעהעג סע יװ ,טפעשעג ַא אקוד

 ,ךירי ן'פיוא ןוידּפ לעיפ תמחמ ןוא טפַאשגנע סיורג תמחמ
 ,ןענַאמ ערעייז ,סליח-תשא יד ,רעּבייוו רעקוועּפעזַאמ יד ןעצונעּב
 רהָאי ץנַאג ַא ,סנעטסיימ םוצ ,ךיז ןערהעק סָאװ ,ןעדיא ענעש יד
 ןענַאמ יד ןעצונעּב ייז ; טינרָאג ןיטולחל טפעשעג ן'טימ ןָא טשינ
 .ןענ'הבנג טשינ לָאז עמ ,ןעטיה םוצ יו ,דלעג ןעזייל םוצ ױזַא טינ
 .ץוק ן'פיוא ; "םעלדישַארטסײ ,"םעלַאגוּפ, ןענעז ןענַאמ עגיזָאד יד



 טילויגווו 0

 וו לט ר לז עא
 ןייק טשינ ,ּפַאצ א טנעז רהיא ,ךילטנעפָא ױזַא ךייא גָאז ךיא

 ןעװ !הפשנמ רעוועשטידרַאנ וד ,וו ףחיא טרעה סָאװ ,ןַאמ

 קוק ַא לָאז ןוא ןהעטשפיוא טרעטציא לָאז ,םולשה הילע ,עדלעז |

 לָאמ ַא ךָאנ טגעמעג ךיז יז טלָאװ .,ןעליסוי רהיא ףיוא ןוהט

 טלָאו ךיא ! ןעדער וצ סָאװ ָאטינ ,עטַאט רענעש ַא .ןעבָארגַאּב

 ןיֵא טוהט ױזַא !ןעּבעלכ ,קנערק ַא טכירעג ךייַא ףיוא ךיז

 | ?ָאיֵא ,דיא רעכילרהע

 ליומ ןיא רעסַאװ ןעמעננָא ,ןערעהסיוא יז טגעלפ קילאומש

 ַא ןעפַאשעּב םיררושמ ענייז טימ ךיז וצ ןהעגנקעווַא ןוא ןיירַא

 טָאה ןעטַאלז רַאפ .הנשה-שאר ףיוא "ונל רכזי דועק םעיינ

 ידא ,עט'תינולּפ ןייז רַאפ יו ,רהעמ ךס ַא טַאהעג ארומ קילאומש

 וצ ערקירּפ ןעוועג םהיא זיא סע ; "המשכמ רעװעשטידרַאּב

 טנַאמרעד גידנעטש םהיא טָאה סָאװ ,ןעטַאלז טימ ךיז ןענעגעגעּב

 "רעד ןּוא ,ּרעגרע ןוֿפ רעניע ןעזועג םהיא רַאפ זיא סָאד .,ןעדלעז

 דימת ןוא ,רעייפ רַאפ יװ ,טיהעג רהיא רַאפ ךיז רע טָאה רַאפ

 רע זיא ,קרַאמ ןופ ןעמוקעג זיא עטַאלז ןעוו זַא ,טעװעטַאשטעג

 רעדָא ,"לכלכמ+ ַא רעּביא םיררושמ ענייז טימ ןעמונרעפ ןעוועג

 ן'פיוא טעשטַאקעג ךיז ױזַא רעדָא ,םיארונ םימי ףיוא "ויתאיוא ַא

 רעּבָא זיא רַאפרעד ,ןעטַאלז טימ ןענעגעגעּב טשינ ךיז יּבַא ,זלַאה

 ןִא רהֶאי ןהעצ ןופ .טכַאנ יװ גָאט ןעטרָאד ןענעלעג עליסוי

 "מורַא עליסוי זיא ,רדח ם'נופ ןעמונעגּפָא םהיא טָאה עמ טניז

 גידנעסיוו טשינ ןוא ןוהט וצ סָאװ גידנעּבָאה טשינ ,לטּב ןעגנַאגעג

 ןיא ןעטַאלז ייּב ןעציז טנעלפ רע ; "ןעילוטירּפ, וצ ךיז ןיהואוו

 ןוהט ןעפלעה סיּפע ּבוטש ןיא רעדָא ,ןעּבעג גנוטכַא טרָאד ,טיילק

 עכלעוו ,עמיטש רעסיז ןייז טימ גידנעגניזוצ ייּברעד ,טייּברַא ןייַא

 טָאה ןע'רתסא טימ .ןערעה וצ טַאהעג ּפעיפ רהעז טָאה רתסא

 ערייּב ןענעז ייז .רעדורּכ רענענייא ןייַא יו ,טּבעלעג עליסוי

 םענייאניא ףיוא זייווניילק ןופ ,ןערהָאי ענייא ןיא טעמכ ןעוועג

 םייצ ןייא ןיא עדייּב ןוא ,םימותי ןעזעוועג עדייב ,ןעסכַאװעג



 יו ליוו
 זיא ןע'רתסא זַא .,טייקניטכעלש טיידעּב סָאװ ,ןערָאװעג רהָאװעג
 רע ,ןעליסוי ןעטעּב יז טגעלפ ,ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג טכעלש
 ךיז טנעלפ עליסוי ;"סַאג רענליוו רעד, ןופ ןעגניז רהיא לָאז

 ןייֵא ןופ ענימ רעד טימ ןוא בוטש ןעטימ ןיא ןעלעטשקעװַא

 : עמיטש רעסיז ,רעכייוו ןייז ףיוא ןעחיצסיוא רָאיטקַא

 סױרַא ךיא העג

 .סַאג רענליוו רעד ףיוא
 / ?ֹוק ַא ךיא רעה

 ; יירשעג סיורג ַא טימ

 ,.םיירש עמ רעה ךיא !העוו יוא
 רעד וצ ןעגיוא יד ןעצנַאלגרעפ ,ןעציהעצ ךיז טגעלפ עליסוי

 ,ןהעגרעפ ךיז ,ןעצרַאה םיייּב דנַאה רעד טימ ךיז ןעטלַאהוצ ,ילעטס
 ,רָאיטקַא רע'תמא ןייַא יוװ ,ןעלעטשנא השעמ תעשּב גידנעבַאמ

 -- ?תועונת עכלעזַא טנערעלעגסיוא ךיז ֹוד טסָאה ואוו --
 ,ןָאהטעג גערפ ַא רתסא לָאמנייא םהיא טָאה

 ךיא ןעוו ,רָאנעט ס'יציּפ ןופ ןעהעזעג סָאד ּבָאה ךיא --
 -רעד טָאה רָאנעט ס'יציּפ ,ןעטַאט ן'טימ ןעוועג טרָאד ןיּב
 ןיא טגניז עמ זַא .רעטַאירט ןיא ןעמ טגניז ױזַא זַא ,טקהעצ
 ןוא טנעה יד טימ ןעכַאמ ,ןעהיצסיוא ךיז ןעמ ףרַאדַאּב ,רעטַאירט
 טָאה רע {רָאנעט רעד טָא ,רע טגניז ,יַא ,יַא .םירבא עלַא טימ
 יציּפ ןַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןוא עמיטש ןיימ ןָאהטעג בורּפ ַא
 טכַארטעג טלָאמעד ּבָאה ךיא .םידי יתׁשּב ןעמונעגוצ ךימ טלָאװ
 טשינ ּבָאה ךיא רָאנ ,םעד חכמ ןעטַאט םעד ןוחט גָאז ַא וליפא
 ןעמוק לָאז יציּפ זַא ,דניצַא ..,טַאהעג ארומ ּבָאה ךיא .טלָאװעג
 .ןעוועג רעגילק ןיוש ךיא טלָאװ ,רעהַא

 ןיא .ןעטכַארטרעפ עליסוי ךיז טגעלפ ,רעטרעוו יד גידנעגָאז

 טָאה סע ןוא ,לערעייפ ַא טנערּבעג טָאה ץרַאה שרעדניק ןיילק ןייז



 נייע "ש װ

 טו יג עי דת א עי לו
 ןעװעג זיא סָאד טָא - ןעטָאנ ,םהורי ,יציּפ ,יסינ

 וצ .ןערהַאי עשלעגנוי ענייז ןיא שנואוו ןייז ,הנשה ס'עליסוי

 ןעוועג םהיא ייּב זיא -- ןעכַאז עגיזָאד יד ןופ רענייא וצ ןעכיידג

 ענעדעישרעפ .ןעבעל ןעשרעדניק ןייז ןיא הנרדמ עטסכעה יד

 וצ ןוא ןעטנָאלּפ וצ טרעהעגפיוא טינ ךיז ןעּבָאה תומולח ענעדליג

 עלַא עניזָאד יד ןופ רעטסעב רעד ;ּפָאק ןיא םהיא ייב ןעּבעווש

 וצ סעדַא ןייק לָאמַא ךיז ןעזָאלקעװַא : ןעוועג זיא תומולח ענייז

 ןעטרָאד ןוא .ץעוועְרַטעַט ןייק ן'יצימ ח רעדָא ןן'ֹוצוּפ

 ךיוא ןעוועג זיא ,ןייז ןָאק ,עּבלעז סָאד .ןעטָאנ ןענרעלסיוא ךיז

 -טױרַא תלוכיּב טַאהעג טשינ רעּבָא טָאה רע ;שנואוו ס'קילאומש

 ןצרעד :תואצוה ףיוא ךעלּברעק עכילטע םהיא ןעּבעג ןוא ןעמענ

 ןייז טימ םעד חכמ ןעדעררעּביא רעהירפ טפרַאדעּב ךָאנ רע טָאה

 .ףוס"םי תעירקכ רעווש םהיא רַאפ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,עט'תינולּפ

 ךיז רע טגעלפ ,תורצ יד ןעטָארטעגוצ טוג ןיוש ןעּבָאה ןעליסוי זַא

 זַא ,הרבס ַא ןעוועג טלָאװ רעמָאט ,ןעטכַארטרעפ לָאמ ןייא טינ

 וׁשּפ ןעמענ ,ן'יציּפ וצ ןעזָאלקעװַא ןיילַא ךיז לָאז רע

 ןעמעװ רַאפ !ךימ ָאטינ ןוא -- סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד

 ןוש טָאה עליס" ?ןעּבָאה וצ ארומ םעדכָאנ רע טָאה

 םהיא טָאה סע ;ױזַא יװ ןוא ןעוו ,ןַאלּפ ָא טרעלקענּפא וקיפא

 .דומע םייּב ןיילַא ןעטַאט םעד ןעזָאלרעּביא ןָאהטעג גנַאּב רעֶּבָא

 .ןהעגעּב טנַאקעג טשינ רָאג ןעליסוי ןהֶא ןיוש ךיז טָאה קילאומש

 רעד ןיא ;דומע ם'ייב "ערָאּפדַאּפ, עצנַאנ ןייז ןעוועג זיא רע

 ןעפייפ ,לעזלעה ןייז ףיוא ןעזָאלעצ ךיז טנעלפ עליסוי ןעוו טייצ

 -רעד קילאומש ךיז טָאה ,םינפוא ײלרעלַא ףיוא ןעקיילערעט ןוא

 וצ ףיוא תוחכ עיינ טימ ךיז ןעמעננָא ןוא ןעהורּפָא טנָאקעג לייוו

 ףעװעג םהיא ויא'ס טכעלש יװ ,עליסוי ,רעטייוו ןעטייּברַא

 .םהיא ףיוא טַאהעג תונמחר ,טאהעג בעיל רהעז ןעטַאט םעד טָאה

 םעד ןעגָארט םהיא טעװ רעוו ?רימ ןחָא ןוהט רע טעו סָאװ;א

 יד ,הסּפ ברע הצמ-הרומש יד ןעגָארטעצ ,םירוּפ םוא תונמ-חלש



 שי וירורלוג ןלילוי
 תעשּב ,ןערהָאי עטונ יד ןיא ,לָאמַא ,,,"? תוכוס ףיוא םיגורתא
 האצוה-בוטש יד טרהיפעג ןוא טבעלעג טָאה ,םולשה הילע ,עדלעז
 ןעלגערּפ ןופ ,זנעג ןעװעדָאה ןופ ,עצַארּפ רענעגייא רהיא ןופ
 ,תוסנרּפ עגיטייז עכלעזַא המודכו ןערעדעפ ןעקילפ ןופ ,ץלַאמש
 עגיזָאד יד ךָאנ ךיז ןעגָאי ױזַא טפרַאדעּב טשינ קילאומש ךָאנ טָאה
 -ענּפָא םהיא ןיא עדלעז ןַא ,רעּבָא דניצַא ;תוסנכה עטסיוו
 ,וועשטידרַאּב ןופ ענידיא ענעיַא טכַארּבעג טָאה רע ןוא ןעּברָאטש
 ךעלציּפ יירד-ייווצ ַא טימ החּפשמ יד טרעסערגרעפ םהיא יז טָאה
 קילאומש ןוא ,ןעסע ןעפרַאדעּב סָאװ ,ךעלשינעפעשעּב עגידלושמוא
 ןעליסוי ןעקישסיורַא ןיילַא ןוא חכ ַא ןוהטנָא טּכרַארעּב ךיז טָאה
 זיא סָאד .תונמ-חלש םעד ןעגָארטמורַא םירוּפ טדָאטש רעד ףיוא
 ןייז גידנעהעזוצ ,לַאפּפָארַא רעסיורג ַא ןע'קילאומש רַאפ ןעוועג
 רעסיוורָאב א רעזייה יד רעיא ֿםורַא סָאד טהענ דע יו ,ןהוו
 ..,ךןַאּבענ

 ס'נעטַאט ם'נופ .טרהַאעג סָאוװ-גיצניוװ סָאד טָאה ןיילַא ןעליסוי
 ןעו ,טלעוו רעד ןיא ץלַא ןוהט וצ טיירג ןעוועג רע זיא ןעגעוו
 יו ,סיורג יױזַא ןייז לָאז ךיא, .סָאװ ןעסיוו רָאנ לָאז רע
 עטצעל סָאד ךיא טלָאװ -- טרעלקעג עליסוי ךיז טָאה - ,יציּפ
 "| םירוסי ענייז ןהעז וצ טשינ יִּבַא ,ןעטַאט ןיימ ןעּבעגעגקעװַא
 יו ,ןעלהיפ וצ רהעמ ץְלַא ןעּביֹוהעגנָא עליסוי טָאה רעטייוו סָאװ
 ןוא טכַארטרעפ ןהענמורַא טגעלפ ,ץיגרע ןיא םהיא םהיצ סע
 ץנַאג ,ץיגרע ןעטרָאד ןעװעג ןענעז תובשחמ ענייז .טגרָאזרעפ
 ,טסייג ןימ ַא ןעסעזעג ןעצרַאה ןיא םהיא ייּב זיא סע .טייוו
 םהיא טָאה סע .,ןענַאטשרעּפ גיצניוו םהיא םָאה ןייֵלַא רע סָאװ
 ץלֲא ןוא ןעפָאלש טזָאלעג טשינ ,ןעטפול רעד ןיא ןעגָארטעג
 עלַא רַאפ לָאמ ןייא !ןיהַא -- ןיהַאפ :ץיגרע םהיא טּפעלשעג
 ,,.1! ןיחַא -- לָאמ



 טּבייוט עמ רָאנ ,ןדע-ןנ ןייז ּפָא ךיז טכוז רע

 .סיֹורַא סואימ ןעטרָאד ןופ םהיא

 "מורַא עליסוי ךיז טגעלפ ,ןוחט וצ סָאװ גידנעּבָאה טשינ

 רעד ןיא ןעסַאג יד ןעטסעמסיוא ,טדָאטש רעד רעּביא ןענַאּפש

 רעד רעטניה טייוו ןהעגרעפ לָאמַא ,טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל

 ,ררע רעד ףיוא ןעהיצסיוא ךיז ןיילַא רענייא טרָאד ןוא טרָאטש

 ןעסינעצ ,זלַאה ן'פיוא ךיז ןעזָאלעצ ןוא ,דלַאװ ם'נופ טייוו טשינ

 םיארונ םימי ןופ "סיּפע? גידנעגָאז ,רעגייטש ס'נעטַאט ן'םיוא ךיז

 טנָאקעג ךיז רע טָאה ,ץַאלּפ ןעיירפ ץפיוא ,טרָאד .+ ךַאז ַא;

 דלַאװ ם'נופ ?וקירעדעיוװ רעד ןוא ,ךיז ןעגניזסיוא ,ןעיירשסיוא

 ךיילג ,ךליה ַא טימ ןוא גנַאלק ַא טימ ןעּבענּפָא םהיא ךיז טגעלפ

 ירעטנוא םהיא ןעטלאה ייז ןוא םיררושמ עניו ןענעז רעטיוב יד יז

 ךס ַא טלהיפעג עליסוי ךיז טָאה ,דלעפ ןעיירפ ן'פיוא ,ָאד

 טשינ םהיא טָאה רענייק ; םייה רעד ןיא ךיז ייּב יו ,רעשימייה

 םענייק רַאפ ךיז טָאה רע ןוא ,ןעיירש וצ ןוא ןענניז וצ טרהעוועג

 ףיוא טַאהעג טשינ ָאד רע טָאה ךיוא .ןעמעש טפרַאדעּב טשינ

 ןעדַאי םהיא לָאז סָאװ ,עמַאמפיטש ןייק ,רַאהרעביױא ןייק ךיז

 רהָאי ענייז ףיוא ןעצכערק ןוא ןעצפיז לָאז סָאװ ,ןעטַאט ןייק ןוא

 "עּב עליסוי ָאד טָאה טלעוו ערעדנוזעּב ַא רָאג םיּפע ,געט ןוא

 ,דלַאװ ןייז זיא סָאד -- דכַאװ רעד :ּפָאק ןיא ךיז ייַּב ןעפַאש

 ;ןעגניז ןענָאק ָאד לָאז רע ,ןערָאװעג ןעפַאשעּב םהיא ּבעילוצ

 ןייז ,סטוג ןייז ,"עינעמיא, ענעגייא ןייז זיא סָאד -- דלעפ סָאד

 הא םינ םחיא טהעז רענייק ואוו ,ןדעדזג םעד ןיא ,ָאד .ןדעדןנ

 גָאטליױאוװ סָאד ןוהטנָא ,חשקשינ ,ךיז רע געמ ,טינ םהיא טרעה

 ,ןעלעטשנָא ןעכַאמ ןוא ,ןעגנירּפש ןוא ,ןעיירש ןוא ,ןעגניז ןוא

 ָאטשינ ,העוו יוא ,ּױעֹּפִא זיא טע .טסולעג ץראה ןייז ?עיפיוו

 ןופ ךיג ןעליסוי טָאה עמ !טלעוו רעד ףיוא ךַאז עניבייא ןייק
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 טימ ,דניה טימ טגָאיעגסױרַא ,ןעּבירטעגסױרַא ןדעדג םעייג ןייז
 המשנ יד טָאג ןעוועג זיא רע שטָאח ,רענייטש טימ ןוא סנעקעטש
 ...גידלוש

 ןיא .נָאט-רעמוז רערעטױל ַא ,רעמערָאו ַא ןעוועג זיא סע

 ,תונמחר ןהָא רָאג טעילַאמס ןוא ןוז יד טָארּב ,ךילנהעוועג ,טדָאטש
 רעּביײװיקרַאמ ןוא ןעדיא-קרַאמ רעקוועּפעזַאמ יד גידנעּביירטרעפ
 ןעכָאפ ןוא ןעטָאש ַא ןיא ןעטרָאד ןעגיל ,עקיִאטס רעד רעטנוא

 ,סענידיא עּבָארג יד ,רעּביײװ עשימייה יד ןוא ,המשנ רעד טימ
 .ןירַא סרעלעק יד ןיא -- ןעגָארטרעּביא טינ ץיה ןייק ןענָאק סָאװ

 ,סעטָאּפַאק יד ּפָארַא ןעפרַאװ טלָאמעד םירדח יד ןיא םידמלמ יד

 יד טימ ןוא דמעה םעד ןופ ?עּברַא עטיירּב יד טימ ןעציז ןעּביילּב

 יד טּבױה עמ ,טעטסַארחעצ ץרַאה סָאד ,סנטק-תילט עלעג

 טזָאפ םידימלת יד ;רָאּב ַא ןיא יװ ,טציווש עמ ןוא עקלעמרַאי

 -- עטָאלּב רעד ןיא ךיז ןעקסעילּפ ,ןעדָאּב ךיז ךייט םוצ ּפָא ןעמ
 ןעדיא !|ןוהטוצניהַא ואוו ךיז ָאטשינ ,םנהיג ןיא יו טנערּב סע
 ,טעשטַאקרעפ לעּברַא יד ,קרַאמ ןיא םורָאןעהעג ךעלקעטש טימ
 גידנעגָאז ,בייל סָאד ךיז ףיוא טסייר עמ ,טקוררעפ לעטיה סָאד

 טינ רָאנ !{נָאט ַא יא !ץיה ַא הנה :ןערעדנַא םוצ רענייא

 סָאװ ,סאנלהוש רעד ףיוא ןענעיצ יד ךיוא .,,"! ןהעטשוצסיוא
 טעּפיסעג ,רעכעד יד ףיוא טרעטעלקעג טיישרעפ רעהַא זיּב ןעּבָאה

 יד ןופ דנעװ יד טקעלעג ,עכירטס רעד ןופ יורטש ןעטרָאד ןופ
 ,קרַאֿפ ןיא ךעלשיט עשרעּבייו יד וצ ןעגנורּפשעג ,ןעלהוש

 -- ,םיתרשמיטיילק יד ןופ קסּפ ןע'סואימ ַא טונימ עֶלַא גידנעּפַאח

 ןופ טדעימעגנייַא ךיז ןעּבָאה ןעגעיצ עטיישרעפ עגיזָאד יד ךיוא
 -סיוא ,ךיז רעטנוא ךעלסיפ יד ,טגעלענרעדינַא ךיז ,ץיה רעד

 "רעד גידנעכַאמ ,ךעלנניצ יד טלעטשעגסױרַא ,ךעלּפעק יד ןעגיוצעג

 .ּפע ,טרָאטש ןיא טנערב סע ,ללכה ,םינּפ שיראנ-הנושמ ַא ייּב

 ,טכַאנ רעניצרַאהּבעיל רעד ףיוא סיױרַא ןיוש ןעקוק עלַא ןוא ,ט'הפרש
 ם'ייּב ,רלעפ ןיא ,טדָאטש רעד רעטניה רעבָא זיא ױזַא טשינ

 ןעּביולקרעפ עליסוי סע ךיז טָאה וצניהַא .,דלַאװ םענירג ןעסיורג
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 ם'ייב ױזַא גידנעהעג .ןערעדליּפ ןוא ןעיירש ,ןעגניז ןייז טימ

 עשירפ יד גידנעגנילש ןוא רעמיוּב יד ןופ ןעטָאש ן'טימ דלאוו
 טשינ רָאג עליסוי ךיז טָאה ,ליומ ןעלופ ן'טימ טפול עלהיק
 סע .,טרָאטש רעד ןופ ןעגנַאגרעפ זיא רע טייוו יוװ ,טקוקעגמורַא
 ,רָאיוװָאק רענירג רעסיורג ַא טײרּפשרעפ ןעגיוא ענייז רַאפ ךיז טָאה
 ןוהט ףרָאװ ַא ךיז טעּב סע ןזַא ,רעניד'היחמ אזא ,רעטַאלג אזַא
 .קע ןייֵַא ןהֶא ןעהור ןוא ,ןעהור ןוא ךיז ןעהיצסיוא ,םהיא ףיוא
 ןוא רעטכידעג ץלַא ןָארג סָאד סיוא-טזייוו רעטייוו סָאװ רָאנ
 טלהיפ רע .,רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא םהיא טהיצ סע ןוא ,רענעש

 זלַאה ןיא ןוא טוג ױזַא םהיא זיא ןעצרַאה ן'פיוא ,גנירג ױזַא ךיז
 םהיא טלַאפ סע .ןעגניז ךיז טסולג סע ,טלעציק סע ,טלעּברַאּב

 עו;  ַא ןופ חסונ ןימ רעיינ ַא ,קנַאדעג רעיינ ַא ּפָאק ןיא ןיירַא
 ןעמענ וצ ןָא-טּבױה עליסי ןא ,"רמָאי וּב תונידמה
 ױזַא םהיא טהעג לוק סָאד ןוא ,רעקרַאטש ןוא רעכעה לאס עֶלַא

 לָאז רע ךיוה יו ,סיוא םהיא ךיז טכַאד סע זַא ,גנירג ױזַא ,יירפ
 רע ןוא -- ןעמענ רעכעה ךָאנ ןעמ ןָאק ,ןָאט םעד ןעמענ טינ

 ,עכלעזַא ןעלערט טכַאמ רע ,ךיז טהעגעצ רע ,טגניז רע ,טקַאנק
 רע ?םהיא וצ סָאד טמוק יוװ ,ךיז טרעדנואוו ןייֵלַא רע סָאװ
 -יוװ טשינ ןייֵלַא רָאנ ,זלַאה ן'טימס עיזַאטנַאפ ןימ א טעטנָאלּפ
 טעוװ סָאװ טימ ןוא רעטייוו ןעכירקרעפ טעװ רע ןיהואוו ,גידנעס
 -- ׁשיא יוׁשַאפ :רעטרעװו יד וצ טמוק סע ;ןעזָאלסױא רע

 ךיז טקרַאטש ןוא ,טינ ךיד טסעגרעפ סָאוו ,םעד וצ זיא ?יואוו
 ,ןערעוו טלעכיורטשעג טינ ןעלעוו רעשרָאפ ענייד םורָאװ ,ריד טימ
 ךיז ןעצישעּב סָאװ ,יד עֶלַא ניבייא ןעמעש טינ ךיז ןעלעוו ןוא

 רענידעּבעל ץלַא זלַאה ןייז ףיוא עליסוי ךיז טזָאלעצ -- ..."ריד ןָא

 ןוא דנעה יד טימ גידנעכאמ ,גידנעגנירּפשרעטנוא ,רעקרַאטש ןוא

 :לוק ַא ףיוא גידנעיירש

 ! ךֹּב םיסוחה 24

 ..'! ךֹּב םיסוחה לכ
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 !יסק--יסק--יסקמ :יירשעג הנושמ ַא עליסוי טרעה םיצולּפ
 טּביילּב ןוא םורַא ךיז טקוק רע "!יסק--יסק--יסק {ָאהעי וטָא

 ףיוא ךעלעּברַאט טימ ,ךעלכיטסַאּפ עקשטיט עצנַאג ַא :טדיױט
 עּבָארג טימ ןוא ּפעק יד ףיוא ןעלטיה עסיורג טימ ,סעציילּפ יד

 טפיול ייז רַאפ ןוא ,םהיא ךָאנ ךיז ןענָאי ,דנעה יד ןיא סעקוועלוּב

 עליסוי ,דנוה רעטַאלדוק ,רעניד'ארומ ,רעצראווש ,רעסיורג א
 טּפעלש רעצימע סיּפע יו -- םעדכָאנ ןוא ּפָאלק ןעפרַאש ַא טלהיפ

 םעדכַאנ ..םעדכָאנ ןוא .,םהיא טעּפיס ,םהיא טסייר ,םהיא

 ,טינ רָאנ ןיוש רע טקנעדעג

9 9 9 9 9 4 4 9 4 9 + 9 3 9 9 3 9 

 טשינ םענייק ןיוש רע טָאה ,טּפַאחעגפיוא ךיז טָאה רע זַא
 ,רענעקָארשעגרעּביא ןייַא ,שיובמ ,טלעמוטרעפ .,ךיז םורַא ןעהעזעג

 עליסוי ךיז טָאה ,עקטָאּפַאק רעטלעציּפעצ ,רענעסירעצ ַא טימ
 קירוצ ןהעג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא דרע רעד ןופ ןעּביוהעגפיוא
 ךיז טָאה רע .ץרַאה טרעטיברעפ א רהעז טימ ךַאּבענ ,םייהַא
 רעד םהיא וצ טָאה סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טשינ טָאה רע ;טנייוועצ
 רַאפ ?דַארג ןייז ןופ ךעלגנוי עלַא וצ יו רהעמ םלוע-?שיונוּבר
 רע טנעװַאד ןענוװַאד ,ךיז טכַאד ?ױזַא םהיא רע טפָארטש סָאװ

 םייקמס זיא ,ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,תוצמ עלַא ּפָא טיה ,גָאט עֶלַא

 ,רובכ ּפֶא רע טיג עמַאמפיטש רעד וליפא ;באדדוּבכ ןופ הוצמ יד

 .םהיא ייַּב טנידרעפ יז יו רחעמ

 סָאװ טיס ?םלוע לש ונוּבר ,רימ סָאד טמוק סָאװ רַאפ --

 ? יױזַא ךימ טספָארטש וד סָאװ ,טנידניזרַאפ סעכלעזַא ךיא בָאה

 טָאה ,קירוצ ּפָאק םעד לָאס ןעטצעל םוצ גידנעהערדסיוא ןוא

 םעד טימ ,ןדעךג ןייז טימ טנעגעזענּפָא ץפיז ַא טימ עליסוי ךיז

 ,רימת ףיױױוא דלַאװ ןעגידנעטַָאש םענירו ן'טימ ,דלעפ ןעיירפ

 .גיּבייא ףיוא
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 עדז

 ןיירַא טלַאפ ןוא הבושתד-לעּבכ א דרעוו עליסוי

 .קילגמוא םעיינ ַא ןיא

 ןופ ןעּבירטענסױרַא סואימ ױזַא םהיא טָאה עמ יו םעדכָאנ

 ַא ,רענעגָאלשעצ ַא םייהַא ןעמוקעג זיא עליסוי ןוא ןדעדג ןייז

 -עג ,רע טָאה ,עלעקטָאּפַאק טקילפעצ ַא טימ ,רענעטכַאלפעצ

 ,עמַאמפיטש רעד ןופ אּבה-ךורּב םענעש ַא ןעמוקעּב ,ךילנהעוו

 קילאומש םהיא טָאה ןענַאלש .,ןייֵלַא ןעטַאט ם'נופ יקַאט ןוא

 טימ ןעפָארטשעּב םהיא טגעלפ רע רָאנ ,?ָאמנייק ןעגָאלשעג טשינ

 : רעטרעוו

 ?לע'רוחב ַא ױזַא סע טוהט ,ונ : ןייֵלַא ךיד גערפ ךיא --

 לעװו ךיא !ךעלציּפדץיּפ ףיוא עלעקטָאּפַאק ַא טסיירעצ ןוא טחעג

 עטוג יד ?סעיינ ַא ןעכַאמ דלַאּב ,ךייש ןיא סָאװ ,אמתסמ ריד

 -פםיוא טרעטציא לָאז ענייד עמַאמ יד ןעו ?עגיטנייה תוסנרּפ

 ..ךייש זיא סָאװ ? סייוו ךיא ,ןהעמש

 טינ לָאז רע יּבַא ,סָאװ עדוי ימ ןעבעגעגקעװַא טלָאװ עליסוי

 ךיז טָאה טונימ רעד ןיא .רסומ ס'נעטַאט םעד רהעמ ןערעה

 סופ ןייז ןיוש לָאז ןעּבעל טעװ רע ?ייוו זַא ,ןערָאװשעּב עליסוי

 טינ טדָאטש ןופ ןיוש טעוװ רע ןוא ,דלַאװ ןיא ןייז טינ רהעמ
 סָאד ...!ןערעוו וצ ךילקילג -- ןעסיוו לָאז רע ,ןעטעוטסױרַא
 טסייה גָאטיירפ ,גָאט ןערעדנַא ן'פיוא ,גָאטשרענָאד ןעוועג זיא

 ןוא ןיירַא ?הוש ןיא ןעפָאלענקעװַא הירפ ץנַאנ עליסוי זיא ,סָאד

 ױזַא טימ ןוא םורפ ױזַא רעּבָא ,ןענווַאד טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה

 ךיז רע טָאה ןענװַאד ן'כָאנ .טינ לָאמנייק ךָאנ יו ,ץרַאה לעיפ

 ,רעּפוק ן'טימ שעמ סָאד ןעמאמפיטש רעד ןערעייש ןעמונעג ןייֵלַא

 ןעפיוקנייַא "סופ ןייא ףיױוא,; ןיירַא קרַאפ ןיא רהיא ןעפאלעג
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 טימ ,ץריווענלעגנייא טימ גנירעמיצ טימ רעטעלּב-רעּברַאל ,רעפעפ
 ,תּבש ףיױא שודיק טימס ,לעגוק םוצ "נינָאה ןעשָארג יירד רַאפח

 ןעּביירנָא ןָאהטענ ףרָאװ ַא ןיילַא עליסוי ךיז טָאה גידנעמוק ןוא
 יז "עגָאנסיפה רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא שיט םוצ ןיירח
 ם'נופ ןעטשרעּביוא ן'טיס ןוא רעסעמ ַא טימ טעּב ןיא ןעטלַאּפש
 טנָאקעג טינ ןיוש ךיז טָאה עט'נזח יד זַא ,ש"'הירב ױזַא ?עסיוטש
 נידנעקוקרעפ ,ךיז רַאפ ,ױזַא ןָאהטעג גָאז ַא טָאה ןוא ןעטלַאהנייַא

 :רעייפ סָאד גידנעזָאלּבעצ ןוא ןיירַא ןעוויוא ןיא

 ןיִּב ,ןןעטרַאװ טינ !?עגנוי א ףרַאדַאּב ױזַא ? ןעדָאװ --

 ,ךעלרעגָאז ,ךעלרעקיש ,ךיז ןעקיראה !העג טנָאז רענעי

 ...ךעלרעפאש

 רהעמ ךָאנ ךיז ןיא ןעמוקעּב עליסוי טָאה רעטרעוו יד ןופ

 ןערעקרעביא חכ ןיא טלהיפעג ךיז טָאה רע ; רעהירפ יוװ ,שזַארוק

 יד זַא ,טקרעמעּב טָאה רע  ,רוּבנה ןושמש יװ טעמכ ,טלעוו א

 .טכַארטעג טשינ גנַאל רע טָאה ,רעסַאװ לעסיּב ַא טכוז עמַאמפיטש

 ,עלעקטָאּפַאק טעוועגירטשעגפיונעצ ם'נופ סעלָאּפ יד טעשטַאקרעפ
 םורַא טונימ עכילטע ןיא םהיא טָאה ןוא רעמע םעד טּפַאחעג

 ךיז רע טָאה רעטעּפש .גיוא ןייַא יו ,ןעלופ ַא ןעגָארטעגניײרַא

 טימ םירישה-ריש ןענָאז ןוא הרדס יד ןייז ריבעמ טצעזעגקעווַא

 {'םיוא ןענַארטעגוצ ןייֵלַא םהיא טָאה עט'נזח יד זַא ,טייקסיז אזא

 ןופ עקלעביצ ַא טימ טָצלַאמשעּב ,ןעשקַאל ?לעסיּב ַא שטאקרעד

 ןערעדנַא םעד ןוא גָאט םענעי ןעוועגנ זיא ץרַאה ס'עליסוי ,ץלַאמש
 טפַאשיירטעג ןוא טפַאשּבעיל טימ לומ ,תּבש טסייה סָאד ,גָאט
 -ייב תּבש .ןעטשרעּביוא םוצ הבושת טימ ןוא ענענייא ענייז וצ

 םורַא-ךערעיצַאּפש ךעלגנוי עלַא ןעוו טלָאמעד ,שיט ן'כָאנ ,גָאט

 טצעזעגקעװוַא עליסוי ךיז טָאה ,סָאג רעוועשטידרַאּב רעד ףיוא

 ןעמונעג ךיז רע טָאה קרּפ ן'כָאנ .קשח סיורג טימ סרּפ ןעגָאז

 ןיא סע ,ןעוועג בשיימ רעּבָא ךיז טָאה ןוא םילהת םוצ קאמשעג

 -תיּב ןיא םילהת ןעגָאז ןעדיא עכילרהע עלַא :ץאלּפ ןייק טינ
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 עמ ,עפ -- רָאג עצינעמַָאּפ רעד ייּב ָאד טציז רע ןוא ,שרדמה
 !ןײרַא לחוש ןיא ןהעג ףרַאדעּב

 ,עלעקטָאּפַאק עגיד'תּבש סָאד ךיז ףיוא טפענ עליסוי ןוא
 מזָאל ןוא עליײשטַאפ רעסייוו ַא טימ זלַאה םעד םורַא ךיז טדניּב

 ֹזַא טציא םהיא זיא ןעצרַאה ן'פיוא .ןיירַא ?הוש ןיא ןהעג ךיז

 ֿפָאװ ,שנעמ א יװ ,ךיז ט?להיפ רע .טינ לָאמנייק ךָאנ יװ ,גנירגנ

 רעּביא סָאװירָאנ ךיז טָאה ןוא טגעירקעצ ןעצימע טימ ךיז טָאה
 ןוא םהיא ןעשיווצ זַא ,סיוא םהיא ךיז טזייו סע .,ןעטעבענ

 לעקיטש ַא ןַאהרַאפ זיא טָאג ןענידעּבעל ןעסיורג םעד ןעשיווצ

 טהעז רע סָאװ ,טלעו עצנַאג יד טָא ןוא ,עליסוי ,רע ;תוכייש
 ,ןוז יד .םינתוחמ עטנעהָאנ ץנַאג ןענעז ,ןעגיוא ענייז רַאפ טציא
 ךיז גידנעזָאלּפָארַא ,ןהעגרעטנוא וצ סָאװרָאנ ןָא-טּביוה סָאװ
 -עּב סָאװ ןוא טכיול סָאװ ,?עמיה רעד ,ּפָארַאיּפָארַא דניוושענ

 ףעלעגיופ יד ,סַאּפ ןעטיורלעה ַא טימ טייז רעד ייּב ךיז טּברַאפ

 ,ךיז ןעגעיוו ,ףױרַא ןוא ּפָארַא ,זייוו תונחמ ,ןעּבױא ןעמיווש סָאװ
 ,שימייה ,טנעהַאנ םהיא זיא ץְלַא ,ץלַא -- ,םי ן'פיוא ףיש ַא יו
 ...םהיא וצ תוכייש ַא טָאה סע ,ןָא סיּפע םהיא טימ ךיז רעהעג סע
 ןוא רעטַײװװ עליסוי ךיז טהענ ,םינינע עכילטעג ןיא טפעיטרעפ

 -רעּביא גנַאל ןיוש טָאה רע זַא ,גידנעקרעמעּב טשינ רָאג ,רעטייוו

 ועד טימ ,סָאגלהוש רעצנַאנ רעד טימ ,?הוש עטלַאק יד טזָאלעג
 יד טימ ,"סעקינרַאמַאה, יד טיפס ,ךיוא סָאנ רעוועשטידרַאג

 רעד ףיוא רָאנ ןיוש זיא ןוא ,"קירּב רעיינ, רעד טימ ,"סעינזוק,

 סע ןעוו ,רעטייוו ךָאנ ןעננַאגעג טלָאװ עליסוי .,"סָאג רעשיליופ,

 סיּפע ,גנַאזעג סיזהנושמ ַא ןעלעטשּפָא ןעוועג טשינ םהיא לָאז

 ֿפָאה רע סָאװ ,עכלעזַא ,תולוק ענעטלעז ,ןעלעיּפש ךילטעג ןימ 8
 ףיז טלעטש רע .טרעהענ טינ לָאמנייק ןעּבעל ןייז ןיא ךָאנ ייז

 יא סע זַא .ןערעהנָא טינ טָאז רָאג ךיז ןָאק ןוא טרעה ןוא פא
 א ,ץיגרע גרַאּב ן'פיוא טרָאד ,סָאג רעשיליוּפ רעד ףיוא ןַאהרַאֿפ
 טרָאד זַא ,רע סייוו ךיוא ;םוג ץנַאג רע טסייוו -- "ל?יטסָאק,

 ךָאנ סָאד רע טָאה ןערעה רָאנ ;?"?ענרָא, ן'פיוא ןעמ טלעימש
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 רעשיליוּפ רעד ףיוא זיא ,סנעטשרע ,תמחמ ,לָאמנייק טרעהעג טינ

 ןעמ רָאט ,סנעטייווצ ,ןוא ,ףיוה ןעדעי ןיא דניה ןַאהרַאפ סַאג

 -תיּב רעד טניז ןעלעיּפש "לעגרָאפ םעד ןערעה טינ טַאלג ךָאד

 םהיא טסירדרעפ טונימ רעד ןיא ...ןערָאװעג בורח זיא שדקמה

 םהיא טוהט סע ןוא ,טגידניזרעפ ןענָאה ןעדיא יד סָאװ ,קרַאטש

 -תיּב רעייז טינ רהעמ ןיוש ןעּבָאה ןעדיא סָאװ ,גנַאּב גידעצרַאה

 ןעלעיּפש ןענעלפ סָאװ ,םייול ערעייז טימ לעגרָא רעייז ,שדקמה

 ןוא ..,רעדעיל ענילייה ןעגניז ןוא ןעטנעמפורטסניא ײלרעלַא ףיוא

 ן'טימ ןעלעיּפש סָאד ןערעה ךיז טזָאל לָאיטסָאק ןופ לי ,ורעד ָאד

 ,גרַאב ףיורַא ץֵלַא םהיא סע טהיצ טינגַאפ ַא טימ יוװ ןוא ,גנַאזעג

 ןעסיג ,ךיז ןעסיג ,ץיגרע ןופ ,ןעטרָאד ןופ ןוא ,ךיז וצ רעטנעהענ

 ַא ןופ ןעשנעמ ַא ןופ גנאזעג ַא יװ ,תולוק עשלעמיה ,עסיז ךיז

 טלַאפ ,רעניד ַא ,לוק ּבָארג ַא סיּפע ןוא ; םענייאניא ןעשנעמ ךס

 דנעװ יד שזַא ןערעטיצ סע ןַא ,ּפָארַא ןעּבױא ןופ טונימ עלַא

 עסיז רעדעיו -- םעדכַאנ ןוא ,סיפ יד רעטנוא דרע רעד טימ

 סָאד ןעדיינש ,ןעדיינש סָאװ ,ןעגנַאזעג ינימ ,ןעמיטש עטנעכייצעג

 א ןופ עמיטש עטַאלג ענעש ַא ןוא ,רעסעמ ַא טימ יװ ,ץרַאה
 ץרַאה סָאד ןָא טליפ ןוא ןעטרָאד ןופ ןערעה ךיז טזָאל ןעשנעמ

 ,ךָאמ ךיז טלעטש עליסוי .תובשחמפ ענעדעישרעפ סױרַא-טפור ןוא

 ,שדקמה:-תיּב ןיא ןעגניז טפראדעב םייול יד ןעּבָאה ױזַא טקנוּפ זַא

 עֶלַא ןופ רַאה םעד טָאג טּבױלעג ןוא "לעגרָאא ן'פיוא טלעיּפשעג

 חובשחמ יד ןוא ,לופ םהיא דרעוװו ץרַאה סָאד ןוא -- ןעטפַאשרעה

 טייצ עצנַאג יד ...םילשורי ןייק ,ןיהַא קעװַא םהיא ןעגָארט

 סָאװ ףיוא עליסוי טינ טקנעדעג ןעגניז ם'נופ ןוא ןעלעיּפש ם'נופ

 םע ,ןעגיוא יד ןיא גיטכיל םהיא זיא סע ;זיא רע טלעוו ַא רַאפ
 רעד ןיא יוו םהיא טּבױה סע ; םירבא עלַא ןיא גיטכיל םהיא זיא

 םיצולּפ ..,קעמיה ן'פיוא ,ףױרַא ,ףױרַא םהיא טגָארט סע ,ןעטפול

 טרעהרעד עליסוי ןוא ,ןעלעיּפש וצ ןוא ןעגניז וצ ףיוא ןעמ טרעה

 .טייז רעדנַא ןייא ןופ ןיוש לוק טנַאקעּב א ,עמיטש רעדנַא ןייא

 רַאפ טהעזרעד ןוא ,טהעג לוק סָאד ןענַאװ ןופ ,ןייַא ךיז טקוק רע
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 ףיז טקוק רע .םינּפ טלָאגעג טעפ ַא טימ ,ץירּפ ןעטנַאקעּב ַא ךיז

 טינ רע טָאה זדנַָאיסק םעד !זדנָאיסק רעד ...טנעקרעד ןוא וצ

 ןייז .הרוחס ןעפיוק טיילק ןיא ןעטַאלז ייּב ןעהעזעג לָאמ ןייא

 טָאה סָאװ ,זָאנ רעּבָארג רעטיור רעד טימ םינּפ טלָאגעג גיכעלייק

 ןעזייוסיוא דימת םהיא ךיז טנעלפ ,עקלוג א יװ ןעהעזעגנסיוא

 .ַאװ :ּפַאח ַא ךיז טוהט עליסוי .,ןעכַאל םוצ רָאנ יקַאט ,הנושמ

 ...גֹרַאּב ןופ ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא -- "?סָאד ךיא ןיּב ואוו

 ןעדיא ןופ ?לעדער ַא טהעטש ,גרַאּב ן'רעטניה ,סַאג רעד ףיוא
 ,קירּב עיינ יד טכַארטעּב עמ ןוא טהעטש עמ טייל עגנוי ןוא

 ,תוניבמ טגָאז עמ ,טנעכער עמ ,טצאש עמ ןוא ,ךיז טעיוּב סָאװ

 .ןינּב םעיינ א ייב ףיונוצ טמוק עמ זַא ,ןעדיא ךילנהעוועג יו

 ןעלעטש ,ּפָארַא גרַאּב ןעטרָאד ןופ טפיול עליסוי יוװ ,גידנעהעזרעד

 :גערפ ַא םהיא טוהט עמ ןוא ּפָא םהיא ייז

 ,וד טזיּב רעוו .,.?ליטסָאק ןופ ?זיא ןענַאװ ןופ --

 ?עלעגנוי

 םהיא טסנעק וד -- ,רערעדנַא רעד טגָאז -- ? טסייה סָאװ --
 !לעדנהוז ס'נזח םעד קילאומש ,ס'קילאומש ךָאד זיא'ס ?טינ

 ..1?ןד טסהעג ,?יטסָאק ןיא טסהעג !רוחּב רענייפ ַא --

 קלעמ שטָאה ,טהעטש :לעכַאּבענ סָאד ,ןָא םהיא קוק --

 !לע'רוחּב שיטייל א !םהיא

 רהיפ !טּבעלרעד ךיז ןערהָאי עטוג !רעדניק עגיטנייה --

 א .סָאנ ןייד ןופ ךָאד ןיא רע !שרעהידוד ,םייהַא ּפֶא םהיא

 ...!עצרוקס ַא רָאנ ,השעמ ענעש

 ןיא סָאו ,תוינערוּפ עניד'ארומ עֶלַא טיִמ ,םנהיג רעצנַאג רעד
 ,עלקה-ףכ ן'טימ ,םירפס ענילייה יד ןיא טנעכערעגסיוא זנוא ייּב
 קע ןערעדנא ן'זיּב קע ןייא ןופ ןערעדיילש סָאד ,טסייה סָאד

 -רָאנ ַא זיא -- םורַא ןוא םורַא הלּבה-יכאלמ עלַא יד טימ .טלעונ
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 ךיז ייַּב טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה עליסוי סָאװ ,םעד ןעגעקַא טשינ
 יַפִא ָאד טָאה רע סָאװ ,הריבע רעכילקערש רעד ךָאנ ּפָאק ןיא
  טמוק ױזַא יו ןוא ןעוו ,ואוו -- גידנעסיוו טשינ ןיילַא ,ןָאהטעג
 "רעפ ַא רַאפ טנעכערעג ןיוש ךיז טָאה רע ?וצרעד רָאנ רע
 שפנ רסומ ךיז טָאה רע ...ןעטלעוו עדייּב טלעיּפשרעפ ,םענעלַאפ
 ןָאק שנעמ ַא סָאװ ,ףָארטש עלַא ךיז ףיוא ןעוועג לּבקמ ,ןעוועג
 טשינ ,לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ,ןעסָאלשעּב ךיז טָאה ןוא ,ןערעלקוצ
 ,ךימ טקָארּב ,ךימ טדיינש, :טדער רענייא יו ,טרָאװ ןייק ןעדער
 -רעפ סע ..,"!ןעגָאז טשינ ךייֵא לע ךיא -- שיילפ ןיימ טסע
 םהיא וצ קילאומש ךיז טָאה ןעטשרע םעלַא םוצ זַא ,ךיז טהעטש
 ?עיפיוו ,רסומ טימ טפָארטשעג םהיא ,רעטרעוו טימ ןעמונעג
 ךָאנ םהיא ןופ ןעסיוו טלָאװעג טָאה ןוא ,ןירַא םהיא ןיא זיא'ס
 ףע טמוק יו ,ךייש זיא סָאװ ,ןעגָאז םהיא לָאז רע? :ךַאז ןייא
 ךיוא טָאה ױזַא ,טנייווש דנַאװ יד יװ ױזַא רָאנ ,.,"? ןיהַא רָאג
 טנַאקעג טשינ עט'נזח יד ןיוש טָאה סָאד .עליסוי ןעניוושעג
 ינֲא זיא ,ןעליסוי וצ ןָאהטעג זָאל ַא ךיז טָאה יז ; ןעטלַאהסוא

 'ריהעג ןוא טעניּפעג ,סעקַאלוק עדייּב טימ םהיא ףיוא ןעלַאפעג
 טרעהרעד טָאה סָאװ ,עטַאלז טינ ןעוו ןוא ,היח עדליוו ַא יו ,טעשט

 םהיא טלָאװ ,ןעשטַאּפ ן'טימ ןעּפַאלק סָאד דנַאװ טייז רענעי ןופ

 .טזָאלעגסױרַא טשינ דנעה ערהיא ןופ ןענירעּבעל ןייק עט'נזח יד
 םהיא טָאה ןוא עט'נזח רעד ןופ ןעסירעגסױרַא םהיא טָאה עטַאלז
 ןעבילּבעגנ יז זיא ןיילַא ןוא ,ןיירַא בוטש ןיא ךיז וצ ןעווענ חלשמ
 ,קסּפ ןערעטסניפ ַא ,ןעטסיוװ ַא ןעּבעגעג ןע'קילאומש טָאה ןוא ָאד
 ןייז ןענָאלש ןעלָאז דנעה עד מע ר פ ןַא ,טזָאלרעד רע סָאו

 ךיוא רהיא טָאה טייז רהיא ןופ עט'נזח יד .שיילפ ןוא טולּב
 ןופ ןערָאװעג ?וצינ עליסוי ןיא ?ייוורעד ןוא ,ןעניושענּפָא טינ
 ,רנעה עטכעלש
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 -טרהַאֿפ עליסוי ןוא ,וציטעווערָאה ותסא

 .תונזחה ןערעידוטש ץעוועדטעט ןייק קעווַא

 ויא ןע'רתסא ןופ סטוג ַא טרָאװ ןייא ,רעמערַאװ ַא קוק ןייא

 ןעטַאט ם'נופ תונעט ,תורצ עלַא ֹוצ האופר א ןעוועג ןעליסוי רַאֿפ

 -ניײרַא .רענייז עמַאמפיטש רעד ןופ ּפעַלק יד טימ םענייאניא

 ןוא ךילטעּפש ןיוש רעיצַאּפש ם'נופ ןיירַא ּבוטש ןיא גידנעמוק

 ַא ןיא טקוררעפ ױזַא טהעטש רע יװ ,ןעליסוי גידנעהעזרעד

 סָאד ,לעדנהיה טקילפעגּפָא ןייֵא יו ,רענענָאלשרעד ַא ,עלעקניוו

 יד יװ ,ןעלָארדעגנָא ןוא טיור ךעלקעּב יד ,טשטיינקעצ עלעטיה

 ,טנעהַאנ ץנַאג םהיא וצ ןעגנַאגעגוצ רתסא ןיא ,םעקשעּפמַאּפ

 גערפ ַא םהיא טָאה ןוא דנַאה רעד ייּב ןעמוונעגנָא םהיא טָאה

 : תונמחר טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ,לוק ךייוו ַא טימ ןָאהטעג

 ..?יז רעטייוו ?עליסוי ,זיא סָאװ --

 טטשרע סָאד ָאד-טָא עליסוי ךיז טָאה טייצ רעצנַאנ רעד רַאפ

 רהיא טָאה ןוא ,דניק ןיילק ַא יװ ,ןע'רתסא רַאפ טנייוועצ לָאמ

 טשינ ,וית ןיּב ףלַא ןופ השעמ יד ןעצנַאגניא טלהעצרעדסיוא

 ןעמ יװ ,ןעוועג הדומ ךיז ,וליפא רָאה ןייק רהיא ןופ טנעקיילרעפ

 "נָא קרַאטש סָאד טָאה ןע'רתסא .ןיילַא טָאג רַאפ הדומ ךיז זיא

 סָאװ ,טייצ עצנַאג יד ןענַאטשעג זיא יז ; ןעצרַאה םיייּב ןעמונעג

 עגנַאל ערהיא ןופ םענייא ןעטלאהעג טָאה ןוא ,טדערעג טָאה רע

 -עצ רעדעיו) ןוא ןעטכָאלפרעפ קירוצ ,ןעטכָאלפעצ ,ּפעצ עגיטכיל

 ערהיא טימ ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג םהיא גידנעקוק ,ןעטכָאלפ

 ןָאהטעג ףרָאװ ַא ּפָאצ םעד יז טָאה םעדכָאנ .ןעניוא עיולּב ענעש

 גָאז ַא טָאה ןוא רעטנעהענ ךָאנ ןעליסוי וצ ןעגנַאגעגוצ ,רעטנורַא

 : םהיא וצ ןָאהטעג
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 וד ?עליסוי ,ןענָאז ריד לעוו ךיא סָאװ ,וד טסייוו --
 ,טדָאטש רעסיורג ַא ןיא זיא טרָא ןייד ;ָאד ןייז טינ טספרַאד
 . ןופ טעװ ,ןייז ָאד טסעװ וד ןסז ?2 ,ןזח ןעסיורג ַא ייּב ץיגרע

 ,טרָאװ ןיימ קנעדעג .,טינ רָאנ ןייז טשינ ריד

 ןופ לערעייפ סָאד ןוא ,עליסוי טכַאמ -- {וד טסרעה --
 !וד טסרעה -- .,רעטסניפ רעד ןופ סױרַא-טצנַאלג ןעגיוא ענייז
 ךיא .גנַאל ןיוש יירש ךיא סָאװ ,השעמ יד ךָאד זיא סָאד טָא

 לעװ ,ךיא סייו ,טרָאד .ן'יצימ וצ ,ץעווערטעט ןייק ליוו

 ָאד העג ךיא יו ,ןהעגמורַא טשינ ,ןענרעלסיוא סיּפע ךיז ךיא

 -ערטעט ןיא ,טרָאד .עמהומ רעד ייַּב לע'תרשמ ַא ןיּב ,?טּב םורָא

 וצ טמוק עמ ןַא ,טרָאד ;טלעװ רעדנַא ןייֵַא רָאנ זיא ,ץעוז

 ...ןערהַאפ

 .ץעווערטעט טסגָאז וד -- ,רתסא םהיא וצ טגָאז -- { ַאש --
 ךָאנ ןעמוקנָא ףרַאדַאּב רע ;רעצווערטעט ַא םענייא ןָאק ךיא
 סע ,טכַאד ריס .ןעדער םהיא טימ לעוװ ךיא ,דירי ן'פיוא תּבש

 .ןהעג טעוו

 סָאװ ,רעמערקטינש םעד ,וד טסניימ ,רענעיא ,רשפא --

 ? ךייַא ןופ םָארק ערעדנַא יד דימת טהעטש

 ןהֶא דיא א ,שטנעמ רעליואוו ַא רהעז ,ןַאמרעגנוי  ַא ,ָאי --
 טָא ,אש ...ריד חכמ ןוהט דער ַא םהיא טימ לעװ ךיא .לַאנ ַא

 .עֿמַאמ יד טהעג

 ךיז וצ גידנעפוקניירַא ,עטַאלז טכַאמ -- 1ךָאװ עטונ ַא --
 -דניצ ןוא "םהרבַא ןופ טָאנ, ,לע'רתסא ,גָאז -- .ןיירַא בוטש ןיא

 ןָא ךיז יז טפור -- .םייהַא ןהעג ןיוש טסנָאק וד ןוא ..,רעייפ ןָא

 רַאפ טנעירקעגּפָא לעסיב ַא טרָאד ךיז ּבָאה ךיא -- ,ןעליסוי וצ

 רעדניק ןעטייל ייַּב !לע'רוחּב שיטייל ַא טזיּב ,השקשינ ריד

 ןעלָאיטסָאק יד ןיא רָאג טסהעג וד ןוא ,?הוש ןיא תּבש ןעציז

 ! הגשה ַא טרעהעג ֹוד טסָאה ,ןיירַא
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 "עפטנערעפ םהיא ליוו ןוא רתסא טנָאז -- !עמַאמ ,ןיינ --

 ןיא ןעוועג טינ ראג זיא רע ...השעמ יד ױזַא טינ זיא'ס -- .ןער

 ...לָאיטסָאק ןעּבענ ןעוועג זיא רע ,לָאיטסָאק

 ףהיא טגָאלש ןוא עטַאלז טכַאמ --- ! רשוידץילמס רעיינ ַא --

 רהעמ ןיוש ךיד טעװ עמ ,םיהַא ,עליסוי ,העג --- ,דער יד רעּביא

 יד .קעטַאטס ַא ייז ןוא ךיז עװענַאש ,העז רָאנ ,ןעּפעשט טינ

 תחנ סָאויגיצניװ טַאהעג יז טלָאװ ,ןהעטשפיוא לָאז ענייד עמַאמ

 | ...ריד ןופ

 ײלרעלַא ןערעלק וצ ןָא טּבױה רתסא ןוא ,םייהַא טהענ עליסוי

 "רעד ןענַאק ךיז לָאז עליסוי זַא ,ןעמ טכַאמ ױזַא יו ,ןענַאלּפ

 טנַאקעג טלָאװ ,לוק ןייז טימ ,רע, ,ץעווערטעט ןייק ןעגָאלש

 ָאד דרעוװ רע ,םהיא ףיוא תונמחר ַא ;ןזח ןעטכער ַא ייּב ןייז

 ... 1 ןעסירעגסיוא קראטש ךַאּבעג

 ,טנַאמרעד ןעּבױא ןענעז סָאװ ,םידירי עסיורג יירד יד ןעוו

 יד רַאפ רָאנ ןעפַאשעּב ןייז ןעלָאז ,עווָארקָאּפ ןוא סַאּפס ,עירוי

 יד ןעוועג ליואוו זַא יאדווַא טלָאװ ,ןיילַא רעמערק רעקוועּפעזַאמ

 ךיז ןערהָאפ ןיהַא סָאװ ,רעּבָא זיא ןורסח רעד .ןעדיא עניטרָאד

 יעקוװערַאקַאמ ןופ : טעמכ טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ רעמערק ףיונוצ

 ןופ ןוא ,ץענילעמרַאי ןופ ןוא וועשטידראּב ןופ ,ווערעּפשַאק ןופ

 ןייק ּפָארַאטרהִאּפ עמ ,םורַא ןוא םורַא ןופ ןוא ץעווערטעט

 עכלעזַא טימ םיוא ךיז טלעטש עמ ןוא דירי ן'םיוא עקוועּפעזַאכ

 ןענעז וצרעד ןוא .גיוא ןייֵא ּפָאטסענ סע זַא ,ןעמָארק עפרַאש

 ןעזייל םוצ ס'הירב עפרַאש עכלעזַא ענערהַאפעגפיונוצ יד ךָאנ

 רע ,ןעלטרַאנרעטנוא טוג ךיז ףרַאדעּב רעשימייה רעד זַא ,דלענ

 -נָאק רעגיד'תונכס רעגיזָאד רעד ןעגעקַא ןהעטשייב ןענָאק לָאז

 עכילקערש ,ךילנהעוועג ,סױרַא טּפָא ןעגנירּפש ןופרעד .עיצנערוק

 ;"עדמערפפ יד טימ "עשימייה, יד ןעשיווצ ןע'תקולחמ

 ןעלעטש ךיז ןעשיווצ רעּבייװ ,ךיז ןעלדיז ,ךיז ןעגעירק ןעליּבסנַאפ

 וצ טהעגרעד סע זַא ,ל?ָאמטּפָא ךיז טפערט סע ןוא ,ןענייפ ךיז
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 גָאט רעגילייה רעד טמוק סע זַא ,רעּבָא רַאפרעד .ךיוא שטעּפ
 רעדעיוו ןעמ דרעוו טלָאמעד ,ןעסָאלשעג דרעוװ דירי רעד ןעוו ,תנש

 ,ןעסעגרעפ ןערעװו שטעּפ יד טימ ןענייפ עניטכענ יד ;םולש
 .םינזח רעקוװעּפעזַאמ יד ןערעה ןיירַא ןעלהוש יד ןיא טמוק עמ ןוא
 יי טערט עמ .?הוש ןיא טסענ ענעש רַאפ ףיוא ייז טמענ עמ

 יד טימ דּבכמ ייז זיא ןעמ ןוא ןָאנעּבױא םעד ּפֶא טלָאמעד

 יו ,רובכ רעייז בעילוצ ױזַא טשינ ,ךילנהעוועג ,תוילע עטסנייפי

 עשביה ַא ןײרַא טלַאפ סע עכלעוו ןופ ,םירדנ ערעייז בעילוצ
 יו ןזח רעד קילאומש וצ ךיז טיירג תּבש םענעי ףיוא .עקיּפָאק

 ןופ עליסוי ןוא ,עדמערפ יד רַאפ ךיז טסיילפ רע זיא גירעהעג
 ,יֹוזַא ,ןָאק רע סָאװ ,טָאה רע סָאװ סיױרַא ךיוא טזייוועּב טייז ןייז

 ןיֵא ןיא םעדכָאנ גידנעמוק .רעגניפ יד םעדכַאנ ןעקעל עלַא זַא

 : ןזח רעקוועּפעזַאמ ם'נופ ןָא ךיז ייז ןעלהעצרעד ,טדָאטש רעדנַא
 טָאה ,הלפת-לעב ַא ָאד זיא עקװעּפעזַאמ ןיא ןערעה טלָאז רהיאמ

 סנייז עלעגנוי ַא טפלעה םהיא ;שודיח ַא זיא סָאװ ,זלַאה ַא רע
 סָאװ ,עלעפייפ ַא יו ,לעכ'לוק ןיד א ףיוא ףלעווצ רחָאי ַא ןופ
 ..2!עקוװװעּפעזַאמ ןיא אקוד ןוא !טלעוו יד סיוא ךיז טזָאל עס

 רענייא ןעוועג זיא טייל ענערהַאפעגפיונוצ עגיזָאד יד ןעשיווצ

 ,ןעזיוועגסיוא טָאה סע יוװ ,ןעוועג זיא רע ,רחוס רעצווערטעט ַא
 -וצ תמחמ ,ןגננעדוי א ?לכּב ןוא ,םינזח ףיוא ןיבמ רעפרַאש ַא

 טימ ןעּפַאלקוצ רע טנעלפ ,ךעלקיטש ס'קילאומש וצ ךיז גידנערעה {

 -וצ טימ טייז ַא ףיוא ּפָאק םעד ןעטלַאה ,טקַאט םוצ סופ םעד

 טימ ןעלעטשקעװַא ךיז ןענװַאד ן'כָאנ ןוא ןעניוא עטכאמעג

 ןַאמרעגנוי רעצווערטעט רעד .תונזח חכמ ןעסעומש ןע'קילאומש

 ,םינזח רעצווערטעט ערעייז ןופ ןעלהעצרעד ֹוצ טאהעג בעיל טָאה
 ןינע ןיא תואיקב ןוא דנַאטשרעפ ?עיפ ייּברעד גידנעזייוועּבסיױרַא

 .. 1 ןענווַאד ןערעה רהיא טלָאז ץעווערטעט ןיא זנוא ייּבת .,הניגנה

 ןעבעגעג ,טזָאלעגוצ רהעז ךיוא ןַאמרעגנוי רעד ךיז טָאה ןעליסוי וצ

 -סיוא, ךיז טעוװ רע זַא ,טגָאזעג ןוא ?עקעּב ןיא פינק ַא םהיא
 ןעגניז ןייז וצ זַא ,עמיטש ענעטלעז ַא ןעּבָאה רע טעװ ,"ןעגניז
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 -ניירַא לוק ןייז טימ לָאז רע ןעוו ןוא ,ןעטָאנ ּפֶא רָאנ םהיא טהעג
 ,ןיירַא דנעה יד ןיא ן'יצ י מס וצ ,ץעווערטעט ןייק ייז וצ ןעלַאפ

 .טייל א םהיא ןופ טכַאמעג יצימ טלָאװ

 ַא טימ רער ס'נַאמנענני םעד טרעהענסיוא טָאה קילאומש

 ןעמ טמענ עשזדואוו ,ָאיה :טדער רענייא יװ ,עלעכיימש רעטיּב

 עכלעזַא גידנערעה ,עליסוי ןוא .,,,"? סרעגנילק יד וצרעד רעּבַא !
 סָאד רעיש םהיא זיא סע ןוא ,טקעלעּב שוא ךיז טָאה ,ןעסעומש
 טונימ רעד ןיא זיא רע .דיירפ רַאפ ןעננורּפשעגסיױרַא טינ ץרַאה
 ,ן'יצימ ייּב ,ץעווערטעט ןיא ,טרָאד ןעּבעל ןוא בייל טימ ןעוועג

 ןייא רָאג ןַאסרעגנוי רעד טמוקעּב ןעגיוא יד ןיא ןעליסוי ייּב
 "סיוא ןייז ףיוא יו ,םהיא ףיוא טקֹוק רע ;ץנַאלג ןימ רעדנַא

 ןייז טימ לומ ןייז ןוא רע .טָאנ ןופ ךאלמ ַא ףיוא יו ,רעזייל

 ףךירי רעד .דנעה יד ןיא ןַאמנעגנוי םעד ייּב ןענעז ןעּבעל ץנַאג
 ןעסענַא ,ןעווערָאה ףרַאדעּב עמ ;דירי ַא לייוורעד ךיז זיא רעבָא
 עליסי .דלעג ןעוייל ןוא ןעשנעמ ?עיפ יֹוזַא טימ ךיז

 -רעד ,גנוטכַא טיג ,םָארק ס'עטַאלז ייַּב ,לָאמ עֶלַא יװ ,טהעטש

 ןעשַאט. ייז טפלעה ,גנַאנ ַא טנלָאפ ,ףרַאדעּב עמ סָאװ טגנַאל
 טימ טשינ רע טדער טייצ עצנַאג יד ,יירטענ טוהט ןוא "ךיז

 .ןַאמנעגני םעד חכמ ןוא ץעווערטעט חכמ טרָאװ ןייק ןע'רתסא

 רע זַא ,הּברדַא .םעד ןעגעװו דער ַא ןעכַאמ וצ ארומ טָאה רע
 טערט ,ךיז ןעשיווצ ןעדער ןַאמנעגנוי ן'טימ רתסא יוװ ,טהעזרעד
 םהיא טּפָאלק השעמ תעשּב ץרַאה סָאד ןוא טייז ַא ףיוא ּפִא רע

 -- .עליסוי ךיז טרעלק -- {םלוע ל?ש ונוּבר, : טוג רהעז ךַאּבענ

 ךימ לָאז רע ,הבשחמס עטונ ַא ןיירַא םהיא ביג { טָאג רעקרַאטש

 --. .ץעווערטעט ןייק ןעמענ
 טָאה יז .ןעשזַארטס עלַא ףיוא טיײברַאענ טָאה רתסא ןוא

 ןעמענ לָאז רע ,ט'לעוּפ'עג ןוא ןַאמנעגנוי ןטימ טסעומשעגרעּביא
 רעּבָא רהיא זיא סע .תואצוה ענייז ףיוא ץעווערטעט ןייק ןעליסוי

 .ןעטַאלז ייּב ןוא ןעקילאומש ייב טייּברַא ?עקיטש א ןעבילבענ
 ןייז ןופ תילכת םעד ןענרָאזרעפ טלָאװעג טָאה רע יוװ ,קילאומש
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 ךיז ןעליסוי טימ ןעגעווטסעד ןופ ןעוענ רעווש םהיא זיא ,דניק

 א םִא סָאד ןעמ טוָאל ױזַא יװ ,ךייש ויא סָאװ; :ןעדייש וצ

 עמַאמפיטש יד טשימעגניירַא ךָאנ ךיז טָאה וצרעד ,,,"? דניק

 ךיז ןעמ ףראד סָאװ וצ ,ןענַאטשרעּפ טינ טָאה יז :ןעטימ ןיא

 ןעטַאלז ךיוא ? יא עליסוי יו ,טישכת אזַא טימ ןערהיפמורַא ךָאנ

 ַא ןופ דניק א ןעמענ :ןעצראה םוצ ןעוועג טשינ ןַאלּפ רעד זיא

 ןעטרָאד ץיגרע םהיא ןייז ריקפמ ,ןעקישרעפ ןוא ןהעציירד רהָאי

 ..|?ןעשנעמ ערעסָאו ןעשיוצ טסייו טָאג ,דמערפ רעד ןיא

 גנַאל ױזַא טָאה ןוא םילכ עלַא ףיוא ןעמונעג רעּבָא ךיז טָאה רתסא

 ףכית ןוא ,ךיוא עמַאמ יד טדערענרעביא טָאה יז זיּב ,טײּברַאעג

 ןטימ לעקעזךילימת ןייז ןעמונעג עליסוי ךיז טָאה דירי ן'כָאנ

 ןערהָאפעגקעװַא ,העש רעניד'לזמ ַא ןיא ,זיא ןוא לעקעמולק ןעצנַאג

 ץרַאה ס'עליסוי ןזיא ןענרָאמהירפ םענעי ןיא ,ץעווערטעט ןייק

 רע :;ןע'רתסא וצ טפַאשיירטעג טימ ןוא דיירפ טימ לופ ןעוועג

 ןוא ןעמונעגמורַא יז רע טלָאװ ,ןעטייל רַאפ ןעמעש טינ ךיז לָאז

 ...טשוקעצ רהיא טימ ךיז טלָאװ

 סָאװ ,ןעלהיפענ יד ןענענרעּביא וצ דנַאטש םיא סָאד זיא רעוו
 ,דניירפ ןעטוג ןע'תמא ןייז וצ ןעצראה ןיא ןענַארטעג טָאה עליסוי

 ןעזָאל סָאװ ,ןעלהיפעג עכלעזַא ןעויײו ןענעז סָאד ?ןע'רתסא וצ

 םיורא ךיז ןעזייוועב ייז ;רעטרעװ ךרוד ןעּבענסיורַא טשינ ךיז

 רתסא טָאה ,"דנוזעג רהֲאפ, םהיא גידנעגָאז .ןערערט ךרוד רָאנ

 סָאד טלַאהעּב ,ןעניוא יד םימ טלעטניּפ עליסוי יו ,טקרעמעּב

 -סיױרַא םיוק ,שטיווק הנושמ ַא טיּפע טימ רעטנוא-טסוה ןוא םינּפ

 "עב ןעוועג ןענעז ןעניוא ס'עליסוי ."דנוזעג ייזא םעד גידנעדער

 טקוקעג ןעּבָאה ןוא ,קילג ןופ ןערערט טימ ,ןערערט טימ טכייפ

 םהיא ןזיא סָאװ ,געוו ןעטיירּב ,ןעסיורג םענעי ףיוא ,טייוו ,טייוו

 .ןעּבעל ןייז ןיא ןענַאטשעגרַאפ
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 ןוא ןעגניז םהיא טרעהרעפ ןוח רעד יצימ

 .םילכ יד ןופ סיֹורַא טהעג

 ,טסייה סָאר ,ילּבערג יד ןערהָאפעגרעכירַא טינ זיא ןעמ זיּב |

 טשינ עליסוי ךיז טָאה ,עקװועּפװזַאמ טדָאטש רעד ןופ ץינערג יד

 ךיז טָאה רע .ץעווערטעט ןייק טרהָאפ רע זַא ,טַארוקַא טּביולגעג

 ץלַא טָאה ןוא טרָא ם'נופ ןעּביױהעג ךיז ,טונימ עלַא טקוקעגמורַא
 ַא ףיוא אישק א ,םײהַא םהיא ןעמ טפור רעמָאט ,טאהעג ארומ
 -רעפ ןעסייה לָאז יז ןוא ןעלעפעג ןָאק עמַאמפיטש רעד :השעמ

 ןעלהימדניוו יד וצ גידנעמוק ,ָאד טֶא טשרע ,קירוצ ןעווערעק

 -רעד עליסוי טָאה ,ןעטייוורעד ןופ דלַאװ םעד גידנעהעזרעד ןוא

 ן'פיוא ןערָאװעג םהיא זיא סע ןא ,טרהָא פ רע זַא ,טלהיפ
 ןיֵא ןופ סױרַא ךיז טּפַאה סָאװ ,ןעשנעמ ַא יװ ױזַא ןעצרַאה
 .טפול רעיירפ רעּבעיפ רעד ףיוא עמרוט רערעטסניפ רעגנע
 ןייז ןיא טנַאמרעד עליסוי ךיז טָאה ,דלַאװ ן'פיוא גידנעקוק

 סואימ ױזַא םהיא טָאה עמ ןעכלעוו ןופ ,ןדעדנ ןעגירעהירפ

 ךיאע :ןיילַא ךיז וצ טכַאלעג ןיוש טָאה רע ןוא ,ןעּבירטעגסױרַא
 טא !האיצמ ערעיײט ַא {דלַאװ רעד -- קיטנַא ןייֵא רימ

 עליסוי טָאה ךַאז ןייא .,,7! טלעוו ַא זיא טרָאד -- ץעווערטעט

 טימ ריוּב עלופ ַא ,ערה-ןיע ןהֶא ,ןעציז סע :ןענַאטשרעּפ טשינ

 ?ןעמ טדער סָאװ ןופ ןוא ,ץעווערטעט ןייק ןערהָאפ עלַא ,ןעדיא

 סָאװ !םינוק רעקװעּפעזַאמ יד ןופ ןוא ןוידּפ ם'נופ ,דירי ם'נופ
 ..1?טלעװ רעד ףױא ןאהרַאפ םיאורּב םינימס רַאפ סָאד ןיא

 ןיא ךיז ייּב טלעטשענרָאפ עליסוי ךיז טָאה ױזַא -- ץעווערטעט
 ןוא טגניז ץלַא ואו ,?עטרע ןימ ַא ןייז ףרַאדעּב סָאד -- ּפָאק
 ן'טימ רענייא ,יירפ ןוא קנַארפ םורַא ןעהעג ןעשנעמ ,ךיז טהערפ
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 טינ ךיז טפע ןעמ ,טינ ךיז טנעירק עמ .,ןעמונעגמורַא ןערעדטַא
 ;עקוועּפעזַאמ ןיא ,ָאד יוװ ,דייהרעגידעּבעל ערעדנַא סָאד סנייא
 ,הנוק ,דירי :ןעטפעשעג עטסוּפ עכלעזַא ןעניז ןיא טשינ טָאה עמ
 רע'מינּפ יד ;ןייר ,גיטכיצ ךיז םורַא ןעהעג עֶלַא ,הסנרּפ ,ןוידּפ
 ןדעדג ןיא יװ ,ןעבעל ַא יא כע ,ןעטביול ןעגיוא יד ,ןענייש
 רענעי ףיוא טניל סָאװ ,?עזניא םענעי ףיוא ,ןעטרָאד יו טקנוּפ

 ואו ןוא רעמוז רהֶאי ץנַאג ַא ןיא סע ואוו ,סוניקוא םי טייז
 -נָא ךיז טָאה רע סָאװ ,תוישעמ יד טיול ,גיּבייא ןעּבעל ןעשנעמ
 ,ןעמעלא ןהֶא ,טאלו טנייה ...רדח ןיא םירבח ענייז ןופ טרעהעג

 ...1?יצ'מ טייקגיניילק ַא !יצימ ןעטרָאד ךָאד זיא

 ןעצנַאג םעד טכַארברעפ עליסוי טָאה תובשחמ עכלעזַא ןיא

 יד טימ רעפרעד עלַא יד נידנעקרעמעּב טשינ רָאג טעמכ ,געוו
 טייצ רעצנַאג רעד ןיא ןערהָאפעגרעּביא זיא ןעמ סָאװ ,ךעלטדעטש

 -רעפ ,טרעדנוזעגּפָא ןעוועג טימרעד זיא עליסוי .העיסנ רעד ןופ

 .טָאה רע סָאװ ,דַארג ןייז ןוכ ךעלננוי עגירעביא עלַא ןופ טרעדנע
 םהיא ןעּבָאה םיּפע ;םלוע םעד ףיוא טשינ ןענופענ דימת ךיז

 רעד ןיא ןעגָארטעג גידנעטש ןוימדה-חכ ןייז טימ תובשחמ ענייז
 טָאהעג םהיא ייּב טָאה ,ןעהעזעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןוא ,ןעטמול

 רהעמ טָאה רע .ךעלגנוי ערעדנַא עלַא ייּב יו ,םינּפ ַאזַא טינ

 -רעד טרעהעג סיּפע רע טָאה  .ױזַא יו ,תונוימד ןיא טּבעלעג

 -ענרָאמ ןעלהָאמסיוא ןוימדה-חכ ןייז םהיא טגעלפ ױזַא ,ןעלהעצ
 ,ןינע ןייֵא טרעלקרעפ סיּפע רע טָאה .רעדליּב ןוא ןעכַאז הנושמ

 םעד ןיא ,ןיהַא טייוו ןענָארטרעּפ תובשחמ יד םהיא ןענעלפ ױזַא

 ןיא ןעציז טגעלפ רע ןעוו ,?שמל ,טייצ רעד ןיא .ןוימדה-םלוע
 םוטש ןיא רעדָא ,ארמג רעד רעּביא ךעלגנוי עלַא טימ ךיילג רדח
 ןעניז ןיא טשינ השעמ תעשּב רָאג רע טגעלפ ,טייּברַא ןייֵא רעּביא
 ןיא המשנ ןייז ;טוחט עמ סָאװ רעדָא ,טדער עמ סָאװ ןעּבָאה
 רע זַא ,טכַאדעג םהיא ךיז טָאה סע ןוא ,ץיגרע טרָאד רָאג ןעוועג
 טנַאקעג טָאה רע .ןעגנַאזעג ןוא תולוק םינימ ײלרעלַא טרעה
 ;הָאו ןייא ןהעטשרעפ טשינ ןוא לָאמ יירד ךַאז ַא ןערעהסיוא
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 ַא ןעּפַאה לָאמ ןייא טינ ,ךילנהעוועג ,רע טנעלפ רַאפרעד ןוא
 טָאה סָאװ ,רתסא וליפא ,רעדנוזעה ןעכילטיא ןופ קסּפ ןע'סואימ

 םהיא טנעלפ ,רעדורּב ַא טימ יועטסעווש יו ,םהיא טימ טּבעלעג

 .םהיא וצ טדער עמ סָאװ טינ טרעה רע זַא ,ןעקרעמעב טפָא

 עדעי ךיז טָאה רע תמחמ זַא ,ןהעטשרעפ וצ גנירג זיא ןופרעד
 םהיא סָאד טגעלפ רַאפרעד ,זיא םִז יוװ רהעמ טלעטשעגרָאפ ךַאז
 ֿלָאמטפָא ןוא לעװלָאװ רהעז ,טושּפ וצ ןיוש ןעזייווסיוא םעדכָאנ

 ...ןערעוו סואמו סאמנ

 ,טלהיפרעד עליסוי טָאה ,ךָאנ הירפ ץנַאג ,גָאט ןעטירד ן'פיוא

 ,טעקסַארט סע ןוא טּפָאלק סע ןוא ךיו טלעסיירט ןעגָאװ רעד יו

 עסייו עכיוה ןופ עמַארָאנַאּפ ענעש ַא ןוא ,רענייטש ףיוא יו

 ענעש עסיורג טימ ,רעכעד ענרעזייַא עטּברַאפעג טימ ןערעיומ

 "סיורַא ןוא טיירּפשעצ ךיז טָאה ,רעמיוּב טימ טצעזענמורַא ,ןעפיוה

 -- ..ץעווערטעט זיא סָאד טָא ,םינּפַא; ,ןעגיוא ענייז רַאפ ןעזיוועּב

 םהיא טָאה ץראה סָאד יו ךיילג ,ןָאהטעג טכַארט ַא עליסוי טָאה

 ,טגָאזעג

 ױרעמערקטינש רעד םהיא טָאה -- ,לעקעמולק ןייד ריד םענ --
 ןיא סע ואוו ,עליישטַאפ ַא םהיא גידנעּבעגרעּביא ,ןָאהטעג גָאז ַא

 -טָאּפאק עגיד'תּבש סָאד ,לע'רודיס ַא ,לעקעז-ןיליפת סָאד ןעגעלעג

 ,טיורּב לעקיטש טרַאדרעּפ ַא טימ ,עסייוו ךעלדמעה רֶאּפ ַא ,עלעק

 טציז ,וד טסהעז ,ָאד טָא -- .ןעזייּפשנעוװ יד ןופ ןעבילּבעגרעּביא

 ָאז רע זַא ,ןענעווטעניימ ןופ םהיא גָאז ןוא ּפָארַאךירק .יצ ימ

 רימ וצ ךרוד ךיז העג ןעגרָאמ ,םשח-הצרי-םא ,ןוא ,ןעמענוצ ךיד

 .םייהַא

 ןיא דיוּב יד .לעקעמולק ןייז ןעמונרעפ ךיז טָאה עליסוי

 ןעּבענ ןהעטש ןעכבילבעג זיא עליסוי ןוא ,רעטייוו ןערהָאפעגקעװַא

 ,ןהעג וצ ןיהואוו גידנעסיוו טשינ ,רעיומ ןעסיורג ַא

 גערפ א םהיא טָאה -- ?עלעגנוי ,וד טספרַאד ןעמעוו --

 ּמָאק ןעטקעדעגּפָא ןייֵא גידנעקעטשסיורַא ,ענידיא ַא סיּפע ןָאהטעג

 .שזַאטע ןעטשרעטנוא ם'ניא סָאװ ,רעטסנעפ ם'נופ
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 טרעפטנעעג עליסוי טָאה -- ,ךיא ףרַאדַאב ן'יצימ --

 .ןוח םעד יצימ בר ,ניציינ

 רעטכער רעד ןיא ,?לחומ ייז ,ּפערט יד ףיוא ָאד טָא --

 .נידנעלכיימש ,ענידיא יד טרעפטנעעג םהיא טָאה -- .טנַאה

 ףיוא ,גירעדינ ץנַאנ ,ּפָארַא טזָאלענּפָארַא ךיז טָאה עליסוי

 ןוא -- ןעּבעל ןייז ףיוא לָאמ עטשרע סָאד -- ,ּפערט לעיפ ױזַא

 םעדכָאנ ןוא רָאדירָאק ןערעטסניפ ַא ןיא רעהירפ ןעמוקעגניירַא זיא

 ענעש טימ ,סזוָאלרדָאּפ עטּברַאפענ טימ ּבוטש רענייפ ץנַאנ א ןיא

 ס'עליסוי ךָאנ ,גיטרַאסיורג רֶאג ,ןעלגעיּפש טימ ןוא ךעלקנעּב

 ןהעגסױרַא ץיגרע ןופ טרעהרעד טָאה רע ןוא ,טלָאמעד גנוניימ

 ןוא עניד ,עלעטימ ,עּבָארג רָאג ,עבָארג :יײלרעלַא תולוק עסיז

 "םיונוצ סיּפע ייז ןענעז םענייאניא עלַא ןוא ,ענישטיווק רָאג

 יו ױזַא טקנוּפ ,עינָאמרַאה ַא ןיא יו ,טלעטשענפיונוצ ,ןעסָאגעג

 תעשּב .עקװועּפעזַאמ ןיא טרעהעג ,גנַאל ןיוש ,לָאמַא טָאה רע

 .םיררושמ ןהעצטכַא ענייז טימ טנעװַאדעג ןעטרָאד טָאה יציּפ

 ַא ןערעה ךיז טזָאל סע ןוא ,ליטש תולוק עלא ןערעוו רעטעּפש

 סָאװ דרעוו גנַאזעג סָאד .גנַאזעג ןייר-סיז ַא ,םענייא ןופ גנַאזעג

 עליסוי .ןעּברָאטשרעּפ דרעוו סע זיּב ,רעגירעדינ ,רעליטש רעטייוו

 טהעז ווא ,טרָא םוצ טעװַאקעגוצ יו ,בוטש ןעטיס ןיא טהעטש

 נָא טהיא טָאה סָאװ ,לעּביײװ עּבלעז סָאד ךיז רַאפ טשינ רָאג

 ,טניואוו יצימ ואוו ,ןעזיוועג

 וצ טכַאמ -- {ָאױָא ,רדח םענעי ןיא ,וצניחַא ןיירַא העג --

 -טנעפע עליסוי .ןיהואוו םהיא גידנעזייוונָא ,?עּבייװ סָאד םהיא

 ןוא טיילעננוי הרבח עצנַאג ַא ךיז רַאפ טהעזרעד ןוא ריט יד ףיוא

 -לָאס יד יװ ,טלעטשעגסיוא עלַא ןעהעטש ייז :ךעלגנוי עניילק
 חרבח רעד ןופ רענייא ,רעכיּב עסיורג ןיא ןײרַא ןעקוק ,ןעטַאד

 ,לעקנעב ַא ףױא ,ןָאנעּבױא ןוא ,דנַאה ןיא עלעקעטש ַא טלַאה

 ?עדרעב גיציּפש לענ ךילנהעוועג ַא טימ דיא רעכילנהעוועג ַא טציז

 :שנעמ רעכילנהעוועג ַא יוװ ,םהיא וצ טכַאמ ןוא
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 ?ןענָאז וד טסעוו סָאוו --

 עכיסוי ךיז טכַארט -- "? ןיילַא יצימ יקַאט סָאד ןיא עשזדןיוש, = |
 : גָאז ַא טוהט ןוא

 וצ בָאה ךיא ;ןזח םעד יצימ וצ ןעּבָאה ףרַאדַאּב ךיא --

 .ןעּבעגרעּביא סירג ַא םהיא

 ?ןיא ןעמעוו ןופ -- .יצימ םהיא טגערפ -- ? סידרג א --

 םהיא טימ ןיִּב ךיא ;רעמערקטינש ןעגיה ַא ןופ יקַאט --

 .וצרעהַא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג םענייאניא

 יױזַא יו -- ,יצימ טכַאמ -- ?רעמערקטינש ןעניה ַא ןופ --
 ? םהיא ןעמ טפור עשז

 ,אוזוא -- .עליסוי טרעטטנע -- ? םחיא ןעמ טפור ױזַא יו --

 טסייה רע יױוַא יו ,םהיא ןוהט גערפ א ןעסענרַאפ רֶאָנ בָאה ךיא

 ,טציז רע ואוו ןוא

 ןימ אזַא -- לָאמ א טימ ןעטַאמרַאה עכילטע ןופ ּפלַאז ַא יו

 ןוא ,םיררושמ הרבח עצנַאג יד ןעטַאשעגסיױא ןעּבָאה רעטכעלעג

 ןיא ,ןעליסוי גידנעטכַארטעּב ,טנַאלעצ ךיוא ךיז טָאה ןיילַא יצימ

 לעקעּפ ן'טימ ױזַא ךיז טחעטש רע יוװ ,עגַאל רעטלעפייווצרעפ ןייז

 ךעלעוויטש יד ,טעטַאלעג ,טקילפעצ עלעקטָאּפַאק סָאד ,דנַאה ןיא
 םעד ןערהָאוװעגנָא -- ?עזוטרַאק סָאד ,טקַאװעצ ןוא טהערדעגסיוא

 רָאה יד ,ןעש לע'מינּפ סָאד רָאנ ,ןָאסַאפ ןעצנַאג ן'טימ קָארעזָאק
 ,ןעשטשילּב ןוא ןעטכיול ןעגיוא ערַאק עסיורג יד ןוא טלעזיירקענ

 .ייז ןיא לערעייפ ַא טימ יו

 וד טסמוק ןענַאװ ןופ ןוא וד טזיּב רעוו ,רָאנ רימ גָאז --

 ךילדניירפ א טימ ןָאהטעג גערפ ַא יצימ םהיא טָאה -- :?ןָא

 ,עלעביימש

 ןופ ןהוז ס'נתחח םעד קילאומש ,ליסוי ןיּב ךיא --
 -- .גיד'םיקת ץנַאג עליסוי םהיא טרעפטנע -- .עקוועּפעזַאמ
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 ַא רערעזנוא ,רעמערקטינש רעניה א טכארבעג רעהַא טָאה ךימ
 .קערעגניז ַא רַאפ ןעלעטשאּב ןזח םעד יצימ וצ ,רעטנַאקַאּב

 עשז געל ,ונ -- ,יצימ םהיא וצ טכַאמ -- ? חשעמ יד ױזַא --

 ךיד ךימָאל ,רעטנעהענ רעהַא םוק ןוא ,לעקעּפ סָאד רעדינַא

 | ,ןעגניז ןערעהסיוא
 ; ןעטָאנ ןעק רע יצ ,ןָאהטעג בורּפ ַא יצימ םהיא טָאה תליחת

 ;סָאד טסע ןעמ סָאװ טימ טינ טסייוו רע זַא ,גידנעהעז ,םעדכָאנ
 גניז ַא סיּפע ױזַא טָאלג םהיא לָאז רע ,ןעסייהעג םהיא רע טָאה

 ןעגָאז, סיּפע יקַאט ףרַאדעּב עמ ןַא ,טניימעג טָאה עליסוי ,ןוחט
 -שאר רעד ןופ קיטש ץנַאג ַא ןעגניז ןעמונעג רע טָאה ,"ךַאז ַא
 םיררושמ הרבח יד ןעּבָאה הליחתכל .הרשע-הנומש רעניד'הנשה
 ןעהעז טינ לָאז עמ ,רעליימ יד דנעה יד טימ טלעטשרעפ ךיז
 ןערָאװעג רעטכעלעג רעד זיא רעטייו סָאװ ;ןעכַאל ייז יװ

 ךיז טָאה עמ ןוא ,רעטסנרע ןערָאװעג ןענעז רע'מינּפ יד ,רענעלק

 ,טרעדנואוורעפ ןערעדנַא ן'טימס סנייא ןעקוקרעביא ןעּביוהעגנָא

 -- ןעגניז ןימ ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ ,גידנעהעטשרעפ טשינ רָאג
 טראּפשעגנָא ךיז טָאה יצימ !עמיטש עכילנהעוועג ןייק טשינ סיּפע
 -סיוא ןוא ?יומ סָאד טנעפעעגפיוא ,דנַאה רעד ףיוא ּפָאק ן'טימ

 םהיא טלָאװ רע יוו ךיילנ ,ןעניוא יד ןעליסוי ףיוא טלעטשענ

 טָאה יצימ טניז .טהעג ןוא טהעטש רע יװ ,ןעננילשנייַא ןעלעוו

 טרעהעג טשינ ןעגניז ןימ אזַא ךָאנ רע טָאה ,סרעגניז טימ ןוהט וצ
 .הבשחמ רעד ןיא טלעטשעגרָאפ טשינ לָאמנייק ןליפא ךיז ןוא

 טשינ ,ערעדנַא יו ,חכ גידנענעלוצ ,ןעננוזעג טשינ טָאה עליסוי

 ןיילַא ךיז ןעּבָאה סע רָאנ ,זלַאה םעד ןעסירעג טשינ ,ןעגירשעג

 עכייוו ,ענעכענעגנייא ,עסיז עכלעזַא זלַאה ןייז ןופ ןעסָאגעגסױרַא

 "רעד ןוא ,המשנ רעד ןופ ,ןעצרַאה ם'נופ נידנעהענסױרַא ,תולוק

 ייּב ךיז טָאה ייּברעד ;ןיירא ןייּב ןיא ףעיט-ףעיט גידנעגנַאל
 ,טפַאש הירּב לעיפ ךיוא ןעזיװעּבסױרַא ,ןענניז ןייז ןיא ,םהיא
 ןוא ףױרַא ןעטנוא ןופ ןוא ּפָארַא ןעביוא ןופ גידנעלַאפרעּבירַא
 ןענעז עלַא זַא ,ןעלערט עדליו עכלעזַא ןיא ךיז גידנעטישעצ
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 סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ ,גידנעסיוו טשינ ,טנייטשרעפ ןעּבילּבעג
 ךיז טָאה ,ןענניז וצ טרעהעגפיוא טָאה עליסוי זַא !םהיא ייּב

 ערייּב טימ ךיז נידנעטלאה ןוא ,לעקנעּב ם'נופ טּפַאחענפיוא יצימ

 רעד רעּביא ןעפיױלמורַא ןעּביױוהעגנָא רע טָאה ,ּפָאק ן'רַאפ דנעה

 "ןיַאיא-א-א-א, :גידנעיירש ,רענ'ענושמ ַא יו ,בוטש

 סנעמעו ?וד טויב ןענַאװ ןופ ?וד טזיּב רעוו ,רָאנ גָאז --

 ?וד טויּב

 -- תומימתּב עליסוי טכַאמ -- ,טגָאזעג ךייַא ךָאד בָאה ךיא --

 -וועּפעזַאמ ןופ ס'קילאומש ?יסוי ןיּב ךיא זַא

 .לע'ררושמ ַא רַאפ ןעלעטשַאּב ךיז ךייַא וצ ןעמוקעג ןיִּב ךיא ;עק

 -יַאיַא -- .ןענירשעג יצימ טָאה -- ?לע'ררושמ ַא רַאפ --

 רָאנ םוק !ל?עריפ ?וד טסגָאז ,לע'ררושמס ַא רַאֿפ !{יַאיַא

 !לערימ ,רעהַא

 ,לעּבייו סענעי יקַאט ןעמוקעגניירַא זיא יירשעג םעד ףיוא

 ,יצימ ןוא ,טניואוו יצימ ואוו ,ןעליסוי ןעזיוועגנָא טָאה סָאװ

 ןעגירשעצ ךיז טָאה ,ןעליסוי ףיוא דנַאה רעד טימ גידנעזייוונָא

 : תולוק-ילוק ףיוא

 רעקװעּפעזַאמ םעד זיא סָאד ??עגנוי סָאד טָא וד טסהעז --

 "ַאֹּב ךיז ריס וצ רעהַא ןעמוקעג רע זיא סָאד ,ןהוז ַא ס'נזח

 ױיז ןיפענ ךיא טניז ,ּבעל ךיא טניז ,ררושמ ַא רַאפ ןעלעטש
 ,טרעהעג טשינ עמיטש ןימ ַאזַא ךָאנ ךיא ּבָאה ,םינזח ןעשיווצ

 {ריד ךיא גָאז ,קע !קע זיא'ס ,טלעוו יד ךיז טקע'ס ,לערימ

 ,טגָאזעג יצימ םהיא טָאה -- ? ךיד ןעמ טפור ליסוי ,סיוא רָאנ רעה

 ךיד םענ ךיא ,עליסוי -- .סעציילּפ יד רעּביא םהיא גידנעוהטדץעז ַא

 םהיא ףרַאד עמ ,לערימ !וד טסביילב רימ ייּב טסּביילּב וד !וצ

 רשפא .,.,ךעל'מישובלמ ערעדנַא ,עלעקטָאּפַאק רעדנַא ןייֵא ןעכַאמ
 טסָאה !ןעסע םהיא ּבינ ,לעריפ ?עליסוי ,ןעסע סיּפע וד טסליוז

 ? ןעגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ .לערימ ,ןעגניז ןערעה טפרַאדַאּב םהיא

 | גונעג ןוא -- קע
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8. 

 .תורצ עיינ ,ןעשנעמ עיינ ,טרָא יינ ַא

 ןעליסוי רַאפ ןדעדױג רעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד -- ץעווערטעט
 ,להוש רעד וצ טגערפרעד ךיז רע טָאה ?כ-םדוק .טייצ עטשרע יד

 -רָאפ ךיז רע טָאה ,לָאפ עטשרע סָאד ןיהַא גידנעמוקניירַא ןוא

 -'ארומ יד גידנעטכַארטעּב .שדקמה-תיּב ןיא זיא רע זַא ,טלעטשעג

 ףיוא ,דנעו עטלעצניקעג יד טימ ילעטס עטלהַאמעג עכיוה עניד

 טָאה ןוא .ּברַאפ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה רעלהַאפ רעד עכלעוו

 ,ןערַאּב ,לעּפע ,ןעטנעמורטסניא ,רעדליּב יײלרעלַא טלהָאמענסיוא

 ןעטעּב סָאװ ,סענעװַאק עטיור ענעטינשעצ ןוא סעקרעגוא ענירג
 טָאה -- ,ןעטפאש'הירּב עכלעזַא ךָאנ המודכו ,ןײרַא ליומ ןיא ךיז

 טלעװ יד ןוש ךיו טקע טימרעד זַא ,ןעזיוועגסיוא ןעליסוי ךיז

 .ןייז טינ רָאנ ןיוש ןָאק ןופרעד סרענעש ןוא סרעסעּב ןייק ןוא
 -קעװַא ךיז טָאה יצימ ןעוו ,תּבש ןעטשרע םעד טסעומש רעוװ ןוא
 ,םכותּב ךיוא עליסוי ןוא ,םיררושמ עֶלַא ענייז טימ ָאד טלעטשעג
 ןטימ 'ובוט מא םעד ןָאהטעג ץעז ַא טָאה רהָאֹכ סָאד ןוא

 יו ,טלהיפענ עליסוי טָאה ,ןעלהושרהַאכ עלַא ןופ חסונ ןעסיוועג

 ךיז ןעלעטש סע ןוא ּבייל ן'רעּביא רעּביא םהיא טהעג טסָארפ ַא

 ףיוא םעדכָאנ ךיז גידנעזָאלעצ .זייווניצנייא רָאה יד ףיוא םהיא
 -- לֹוק ןייז טנעקרעד טשינ ןיילַא טעמכ רע טָאה ,לעזלעה ןייז

 .לחוש רעכיוה רענעש רעניזָאד רעד ןיא ןעגנולקעג סָאד טָאה ױזַא
 ,ןעהעזעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןעוועג םהיא ייּב זיא ,םעדרעסיוא

 רעד רעּביא טנַאּפשעגמורַא רע טָאה טייצ עטשרע יד .סעיינ ַא
 סָאד ךיז גידנעטלַאהוצ ,ףױרַא ּפָאש םענעסיררעפ ַא טימ טדָאטש
 רע ןיא ךַאז רעדעי ןופ ןוא ,ןעהילפּפָארַא טינ לָאז סע ,עלעטיה

 סָאװ :ךַאז ןייא ןעסָארדרעפ םהיא טָאה סע .לעּפתנ ןערָאװעג

 רע סָאװ ,םישודיח עֶלַא יד טינ טהעז ןוא ָאטינ ָאד זיא רתסא
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 טימ ןוא ןעקנַאד טימ לופ ןעוועג םהיא זיא ץרַאװ ןייז .טהעז

 וצרעהַא טכַארּבעג םהיא טָאה רע סָאװ ,ךרּבתי םשה וצ שינעּביול

 .םולשב

 טָאה ,טייצ רעד טימ ,רעטעּפש זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -נעש רעד טימ ץ:ַאלג םעד ןערהעוווצנָא ןעּביוהעגנָא ץעווערטעט

 טנהעוועג ןעמעלַא םעד וצ זיא רע ןעד ,ןעניוא ענייז ןיא טייק

 םִאֹו ,תורצ ענעגייא יד ָאד טכוזרעפ רע טָאה הזל ץוח .,ןערָאװשג

 .ןפוא רעדנַא ןייַא ףיוא רָאנ ,עקוועּפעזַאמ ןיא

 ױוזַא ,טזָאלעגוצ ןוא סייה םהיא וצ ןעועג זא י'צימ יװ
 שקוקעג טָאה ,דמערפ ןוא טלַאק ןעועג עכיצ ימ םהיא וצ זיא

 ןעגנַאגעּב םהיא טימ ךיז יז ןיא רעטעּפש ןוא ,םורק םהיא ףיוא

 סָאד רַָאנ ..ענייז עמַאמפיטש יד םייהרעד ןיא יוװ ,ױזַא טעמכ

 רע סָאװ ,םירוסי יד יװ ,טכַאמעגסיוא ױזַא טשינ ןעליסוי טָאה

 סָאד .םיררושמ יד םירבח עיינ ענייז ןופ טַאהעג םעדכָאנ טָאה

 ענעּבילקעגפיונוצ ,ךעלשנעפ יײלרעלַא ןופ הרבח ַא ןעוועג זיא

 -נעזיימ עלַא ןופ ענעפַאלעגפיונוצ ןוא ןעטסימ עֶלַא ןופ ךעל'מירוחּב

 ,לעגנוי שיטייל ַא ייז ןעשיווצ ןענופעג ךיז טָאה ןעטלעז .,רעכעל

 עטסוּפ עגידעל -- ?ייטנעטסניימ ןוא ,"דניק ַא ס'נעטַאטא ַא

 ןעּבָאה האנק סיורג רַאפ .סעקינ'תוליכר עגיד'ארומ ןוא םירֹוחּב

 רַאפ ט'רסמ'עג טּפָא םהיא ,ןייז לבוס טנַאקעג טשינ ןעליסוי ייז

 ייַּב גידנערַאנסױא ,םהיא ףיוא טרעטשינעג ,ןעּבָארגעגנ ,ן'יצימ

 טגעלפ דלענ .ןעשָארג ַא ץינרע טָאהעג טָאה רע וואו ,םהיא

 טָאה סָאװ ,רעמערקטינש םענעי ןופ ךילטּפָא ץנַאג ןעמוקעּב עליסוי

 -טינש רעניזָאד רעד םהיא טגעלפ ךיוא .,רעהַא טכַארּבעג םהיא

 ךיז וצ ןעפוררעפ -- ןעסייהעג רע טָאה ס'יצּבייל יצנּב -- רעמערק

 רהעז םהיא ןייז ברקמ ,בוט-םוי ַא ףיוא רעדָא ,תּבש ַא ףיוא לָאמַא

 רעד ןופ סורג ןעכילצרעה ַא רהֶאי ןיא לָאמ יירד םהיא ןעגנערּב ןוא

 ןעליסוי ייּב ןענעז ןעסורג עגיזָאד יד .,דירי ןופ גידנעמוק ,םייה

 נדלענ ןופ ןוא סעמרַאװ ןעטונ ַא ןופ טגעלעגנא רדימ זיי ןזיועג
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 ַא ןעגנערּב ךָאנ םהיא טנעלפ ס'יצּבייל יצנּב זַא ,טסעומש רעוו ןוא

 עסיורג א רָאנ ןעליסוי ייּב ןעוועג סָאד זיא ,ןעטַאט ם'נופ לעווירּב

 ,יא רע זַא ,ןערעפטנעּפָא רע טנעלפ ךעלווירּב יד ףיוא .חנתמ

 ּםָאטיה רע ;רשיה ךרדּב טהעג ןוא םולשי םייחּב ,םשה ךורּב

 ,געוו ןעכיילג ם'נופ הלילח ּפָארַא טשינ ,טָאּבעג ס'נעטַאט םעד

 ,םייהרעד ןיא יו ױזַא טקנוּפ ,ךילשידיא ץנַאנ ךיז טרהיפ ןוא

 שרדמהתיּב ןיא גָאט עלַא טהעג ,רָאה ןייק טרענימעג טשינ

 וצ ךיז רע טנערעל ךיױוא ."םילהת טגָאז, ןוא ןענווַאד ןיירַא

 םהיא טָאה עטַאט רעד סָאװ ,גנידסלַא סיוא טגלָאפ ןוא ןעּביירש
 "םא ,טעװ רע זַא ,טפָאה רע .ןערהָאפקעװַא ןייז רַאפ טגָאזעגנָא

 ביג ,ךילרעּפניישעּב ןעהעז ךיז םולשּב םייהַא ןעמוק ,םשה-הצרי

 ייּברעד !ןמָא -- תחנ לעיפ טימ ןוא רעצרעה עכיליירפ טימ טָאג

 עטַאלז תרמ העונצהל ןעגעװטענייז ןופ ןעסירג ןעזָאל רע טעּב

 ..ּבעל רתסא רעטכָאט רהיא ךיוא ןוא ,היחתש
 ץרַאה סָאד ןעהיצ םהיא טנעלפ ,ןע'רתפא ןָא ךיז גידנענַאמרעד

 ןיא סיּפע .טיידעּב סָאד סָאװ גידנעסיוו טשינ ןיילַא ,רהיא וצ

 ןייֵא יװ רָאנ יקַאט ,ןעצרַאה ןיא ןעקַאּבעגנייַא ןעוועג רתסא םהיא

 םענייק ךָאנ רע טָאה ,ןעטַאט םעד ץוח ןוא ,רעטסעווש ענענייא

 ַא ןעמוקוצ םהיא טגעלפ סע  .רהיא ךָאנ יו ,טגנעּבעג טינ ױזַא

 ַא ןעּבעגרעּביא םהיא טנעלפ ס'יצבייל יצנּב תעשּב ,דנוזעג קיטש

 עליסוי .ןעּבירשעגוצ דנַאה רענעגייא רהיא טימ ,רהיא ןופ סורג

 -וצ ןוא ןענעיילרעּביא ןהעצ לָאס ַא ערהיא רעטרעוו יד טנעלפ

 ןיילק ַא וצ טשטעווק עמ יוװ ,קרַאטש ןעצרַאה םוצ ייז ןעשטעווק

 טָאה סע יװ ,ױזַא טקנוּפ .,ּבעיל ןוא רעייט זיא סָאװ ,,דניק

 טָאה ױזַא ,ץעווערטעט ןייק עקוװעּפעזַאמ ןופ ןעגיוצעג לָאמַא םהיא

 רהעמ טימ ךָאנ ,קירוצ ןעהיצ ןעּביױוהעגנֶא דניצא םהיא סָאד

 ןוא ןעטלַאהוצ ןעוועג טשינ םהיא לָאז יצימ ןעוו ןוא ,טײקרַאטש

 ןערהָאפעג ןיוש רשפא רע טלָאװ ,ךיז ןופ ןעזָאלּפָא ןעלעוו םהיא

 "מורא ךיז ,טַאהעג בעיל רהעז רעּבָא םהיא טָאה יצימ  ,םייהא

 ןעכילטיא גידנעזייוועּב ,בוט-ןבא ןייא טימ יװ ,םהיא טימ טרהיפעג
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 ייּב רָאנ יקַאט, ,טָאה רע ל?ערעגניז ןימ ַא רַאפ סָאװ ,רעדנוזעּב
 ,ךיא -- .ןענָאז יצימ טגעלפ -- { ןעניפעג סעכלעזַא ךיז ןָאק רימ
 ..! טייל ַא רַאֿפ םענעי ןעכַאמ ךיא ןָאק ,רָאנ ליוו ךיא זַא

 ,םיררושמ ס'יצימ ענילָאמַא ןופ רענייא טרעהעג טָאה סָאד

 ףיוא ןעראוועג ייא ןוא ,ןעפורעג םהיא ןעמ טָאה סטַאּב הילדג
 ץיגרע ןעוועג ןייֵלַא ןוש זיא סָאּב הילדג .,החיצר אלמ ן'יצימ

 ,ןֹוא ,ץעוועטעט ייּברַאפ ןערהָאפעגכרוד לָאפנייא זיא רע .,ןוח

 וצ ןעגנַאגעגכרוד ךיז רע ןזיא ,דניירפ רעטוג ַא ךילנהעוועג יו

 טָאה ןוא -- טיורּב לָאמַא םהיא ןופ ןעסעגעג טרָאפ -- ן'יצימ

 םהיא ןופ רהעמ ןיוש זיא ןוא ןעגניז ןעליסוי טרעהרעד ןעטרָאד
 -ַאשטעג ץְלַא טָאה הילדנ .,טונימ ןייק ףיוא ןעטערטעגּפָא טשינ
 נידנעריּפשכָאנ ןוא ,ןייֵלַא ןעליסוי ןעמ טּפַאטרעד יװ ,טעוועט
 ןיא ס'יצּבייל יצנּב ייּב טעּפמעטסַאז םהיא רע טָאה ,גנַאל ױזַא
 רעהירפ ,טייּברַא רעד וצ ןעמונעג ןעטרָאד םהיא טָאה ןוא בוטש
 םהיא סָאװ ,גנידסלַא םהיא ייּב גידנעגערפסיוא ,עקנילָאװַאּפ

 טימ ןעמענכרוד ןעּביוהעגנָא םהיא רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,טסַאּפ

 טרהיפענפיורא םהיא טָאה רע זיּב ,טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא ,דער

 ייּב ןענניז וצ טינ ןַאלּפ ןייק רהעמ םהיא רַאפ זיא'ס זַא ,ףיורעד

 ,ֿפע'תרשמ ַא ןעכיצימ ייּב ןייז ךָאנ וצרעד ןוא ,טסיזמוא ן'יצימ

 -- }ןטלעוו רענלַאה רעד ןיא טשינ ךיז טרעה החיצר ַאזַא --

 ַא ןעמענ לָאז עמ -- .ןעליסוי רעּביא ט'הנעט'עג סַאּב הילדג טָאה
 ,טסיזמוא ענַאדָאּפ ַא ,ינענכ-דבע ןייֵא רַאפ סָאד ןעכַאמ ןוא דניק
 ןעדמערפ ַא טימ רעדנוזַאּב ןעכילטיא רַאפ ןעמחירַאּב ךָאנ ךיז ןוא
 ץוח ןוא !גידנערעה לַאנ רעד וצ טגָאלש סע זַא ,ױזַא ,זלַאה
 בר ! תווע אזַא -- ןעכיצימ ייּב תרשמס ַא ייז העג ,ןעכַאז עלַא
 ןעד ןעק ךיא ?ןעדערוצסיױא עלעטרעוו ַא {ןהוז ַא ס'לאומש
 םעד ,ןע'לאומש בר טינ ןעק רעו ?םענייד ןעטַאס םעד טינ
 ? םילכ ןהֶא טויב ,זיא סָאװ !השעמ ענעש ַא ? ןזח רעקוועּפעזַאמ

 ןיימ ךיא ?ןעטָאנ ןייק טינ טסהעטשרַאפ וד יצ ?לַאה ַא ןהֶא
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 ַאזַא ,עלערַאנ ,טרָא ןייֵא ריד רַאפ ּבָאה ךיא ! תונציל ןהָא יקַאט)
 רַאפ קילג ַא זיא'ס זַא ,ןעגָאז טעװ ןיילַא עטַאט ןייד סָאװ ,טרָא

 וד ?טרָא ןייֵא ריד נױט סָאװ ;טרָא ןייֵַא -- גָאז ךיא .ריד

 גערפ ?ןיינ יצ ,שטָאח סָאד טסייו וד ;טרָא ןייַא ןיילַא טזיּב

 ! ןענָאז ריד ךיא לע ,עלערַאנ ,ךימ

 רַאפ קילנ ַא רַאפ סָאװ ,ןעליסוי סיוא טלהָאמ סַאּב הילדג ןוא
 ףיוא סױרַא טרהָאפ ןוא ן'יצימ קעװַא טפרַאװ רע ןעוו ,זיא םהיא
 ױזַא ,עלעגנוי סנעי יװ ױזַא ,ןהילדנ טימ ,םהיא טימ טלעוו רעד
 -פעב רענליוו סָאד ,עלעדעיפ עקרַא יװ
 ךיז ןעּבָאה סָאװ ,םינוח-טלעוו עכלעזַא הסודכו לע'תיּבה

 ףיא-ךעהעטש הבשחמ רעד ןיא ןעליסוי ייּב .ןעוועג םש הנוק
 םייפ טימ גיטרַאפ זיא רע ןוא ,לָאמַא ןופ רעדליּב ענעש עלַא יד
 -רהע ,רעליואוו ַאזַא -- ן'הילדג וצ ןעּבעגרעּביא ךיז ןעּבעל ןוא
 ! שנעמ רעיירטעג ,רעכיל

 טבַאמ -- {הילדנ ּבר ,ןעטעּב ךייַא ייּב ךיא לעװ ךַאז ןייא --
 .עליסוי םהיא וצ

 .דניק ןיימ ,גָאז --

 ןעטַאט ןיימ וצ ,םייהַא ןערהָאפכרוד ךיז רעהירפ ליוו ךיא --
 ,דניירפ עניימ וצ ןוא

 םהיא טרעפטנע -- ?שרעדנַא זיא ןעד יװ ,שטייטס ,ךֶא --
 ! בָא-רוּבכ ?ןעד יו ,שטייטס !השעמ ענעש ַא -- .סַאּב הילדג

 ןופ סױרַא חעז ךיא יוִו ,דניק ַא רָאג ךָאנ טזיּב ,וד טסרעה ,ע |
 ? ןעטַאט ַא ןופ רעטנעהענ ןייז ןעד ןָאק רעוו .דער ענייד

 ,קראטש יֹוזַא סָאּב הילדנ םהיא טמענ רעטרעוו עניזָאד יד טימ

 ףרַאדעב עמ ;לָאמס עלַא ראפ לָאפ ןייא ךיז ייַּב ט'לעוּפ עליסוי זַא
 -- רמערפ רעד ןיא טרעגלַאװעגּפָא ךיז גונענג { םייהַא ןערהָאפ
 .ןעּבעלכ ,טייצ ןיוש ,רהָאי יירד

 םיררושמ עלַא טימ ןוא ן'יציס טימ ךיז ןענעגעזעג ןייז ייּב
 רַאפ ,ןעליסוי טפָארטשעג טָאה ןוא סָאּב הילדג ךיוא ןעוועג זיא
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 ןעּבעגעג םהיא טָאה ןוא ,טרָא רעייט ַאזַא קעװַא-טפרַאװ רע סָאװ !
 םייה רעד ןופ לָאז רע זַא ,עטאט רענעגייא ןייֵא יו ,חצע ןייַא
 רע טָאה ָאד ,תילכת ןייז זיא סָאד םורָאװ ,רעהַא ןעפוק רעדעיוו !

 גנַאב תמאּב עליסוי טָאה ן'יציס ..שנעמ א ןערעוו וצ דיּב

 ןעמונעגמורַא םהיא טָאה רע .,סנייז דניק ןענייא ןייֵַא יו ,ןָאהטענ
 םייהַא דייהרעדנוזעג ןעמסוק לָאז רע ,גידנעשנעּב ,םהיא טשוקעג ןוא
 ,טנַאקעּבמוא םענייז ןעטַאט םעד ןעפירג ןוא

 -נירּפשניירַא ,טנַאועג עליסוי טָאה -- ! ךילדניירפ רָאג --

 ןוא ןענױשרַאּפ ךס ַא ךָאנ ןעשיווצ ןײירַא ןענַאװ ןיא גידנעג
 -- .סטכערהָאפ גָאט יירד-ייווצ ףיוא טרָאד ךיז גידנעטסעמנייא
 לָאמ עכילטע ךָאנ ךיז רע טָאה -- !טנוזעג טייז !טנוזעג טייז

 רעד ןוא ,דיוּב רעד ןופ ּפָאק םעד גידנעקעטשסיורַא ,טנעגעזעגּפָא
 רעביא גידנעקסַארט ןוא גידנעּפָאלק ,טרָא ם'נופ טרהירעג טָאה גוצ

 -ןיזד, :ךעלקעלג יד טימס גידנעננילק ןֹוא ןעסַאנ עטריקורבעג יד

 רַאפ טרָא ן'םיוא רעטנוא שזַא טגנירּפש עליסוי "1 ןיזדד"ןיזד

 -סַארט סָאד ,ןעּפָאלק סָאד .,םייהַא טרהָאפ רע סָאװ ,החמש סיורג

 תובשחמ ענייז ןוא ,םהיא ןערעפעלשרעפ ןעננילק ן'טימ ןעק

 ...} םייהַא ,םייהַא ,עקוועּפעזַאמ ןייק ,ןיהַא קעװַא םהיא ןענַארט

21 

 עקוועּפעזַא מס ןוא ,ןערהַָאפ וצ טמסוק עליסוי

 ןָאק טרָאםש עסיורג ַא סָאווק :ְךיו סםשודיח

 "ןןעכַאפ

 ןעריא רעקוועּפעזַאפ יד סָאװ ,רָאנ ךַאז ןייא ןַאהרַאֿפ זיא סע

 סָאװ רַאפ ,דימת ייז טרעדנואו סע :ןהעטשרעפ טינ סע ןענָאק

 טרָאד ןופ סױרַא רָאנ ךיז טּפַאח סע רעוו ,רעדעי סָאװ ,סָאד זיא

 דַאנ קירוצ םוא ךיז רע טרהעק ,טלעוו רעד ףיוא קעװוַא ךיז טזָאל ןוא
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 ןוא םהיא ףיוא טקוק רעדנוזעּב רעכילטיא ?שנעפ רעדנַא ןייא

 -- רענעגייא רעד ?סָאװ ,ךיז טכַאד, :ל?עּפתנ ררעוו ןוא טלעווק

 ,שטָאה םהיא טקנעדעג רהיא { רעהירפ סָאװ ,סָאד טינ טרָאפ ןוא
 סָאװ !רעדנואוו ס'טָאג ?רעסיוורָאּב ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא רע יו
 "! ןעכַאמ ןָאק טדָאטש עטיורג ַא

 תעשּב ,ןעליסוי ,לע'רוחּב ס'נזח םעד קילאומש גידנעטכַארטעּב

 טרָאד ןעציזּפָא ןייז ךָאנ ץעווערטעט ןופ קירוצ ןעמוקעגנָא זיא רע

 קראטש עקװעּפעזַאס ןיא ךיז ןעמ טָאה ,דנַאנַאכָאנ רהֶאי יירד
 ךיז טייּברַא יוזא יו ,ןחעטשרעפ טנָאקענ טשינ רָאג ,ט'שודיח'עג
 ֿלעגנוי סָאד עליסוי !טייצ רעניילק אזַא ןיא לעננוי ַא סיוא סע

 .לע'רוחּב סָאד עליסוי ןערָאװענ זיא ןוא ןעטיּבענרעּביא ךיז טָאה

 זיא רע שטָאה ,תעדדרב ַא ,שנעמ רעצנַאג ַא ןערָאװעג זיא רע
 זיא סע .ןהעצכעז רהָאי ַא יװ ,טלָאמעד ןעוועג טלַא טינ רהעמ

 ַא סָאװא -- .ןוהט וצ קוק א םהיא ףיוא ןעגינעגרעפ א ןעוועג
 זא ,טסואוועג ןעּבָאה עלַא -- '!ןעכַאס ןָאק טדָאטש עסיורג

 ַא רַאפ ן'יציס וצ לעדנהוז ןייז טקישעגקעװַא טָאה קילאומש

 ,ןעליסוי ןופ זַא ,טכירעג טשינ ךיז טָאה רענייק רָאנ ;לע'ררושמ

 ןערעוו לָאז ,תונמ-חלש ןענָארטעגפורַא גנַאל טינ טשרע טָאה סָאװ

 עדמערפ-דליוו זַא ןוא ,ןעטייּברעּביא ױזַא ךיז לָאז רע ,שנעמ ַאזַא
 טפרַאדעּב טָאה יו טנייה ,םהיא ןופ טלעוװקעגנָא ױזַא ןעּבָאה
 ברע ,השעמ תעשּב ןיא קילאומש ?ןיילַא קילאומש ןעלעווקנָא

 עטונ יד טגָאזעגנָא םהיא טָאה עמ ןעוו ,ץחרמ ןיא ןעוועג ,תּבש
 .ץעווערטעט ןופ ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא לעדנהוז ןייז זַא ,הרושּכ

 ךיז ,לעפעש ן'טימ לעמעזעּב סָאד ןעבעגעג ףרָאװ א טָאה רע
 רענעסימשענּפָא ןייֵא םייהַא גידנעמוק ןוא ,ןָאהטעגנָא דניוושעג
 דנעה יד ןעשאװועג רעהירפ רע טָאה ,רענענַאװצעגסיױא ןייַא ןוא
 -מורא ,םכילע-םולש םעד ןעליסוי ןענָארטעגוצ םעדכַאנ טשרע ןוא

 ןייז ןעטכארטעּב ןעמונעג ןוא םהיא טימ ךיז טשוקעצ ,ןעמונעג
 ףהֶאי יירד יד ןיא ךיז טָאה עליסוי .,סיפ יד זיּב ּפָאק ם'נופ ןהוז
 רימת ןופ זיא רע .טגָאז עמ יוװ ,"סיפ יד ףיוא ןָאהטענ ּפַאח א;
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 ןוא ןעגיוא ערַאק ענעש טַאהעג ,דניק סואימ ןייק טשינ ןעוועג ןָא

 טייקמערָא סיורג תמחמ רָאנ ;עלעגנוי עװַאקיצ גולק א ןעווענ

 ַא ,רעטלעגָאװרעּפ ַא ,רענירג ַא דימת ןעוועג רע זיא תוקחד ןוא
 .רַארג ןייז ןופ עקװעּפעזַאמ ןיא ךעלגנוי ךס א יוװ ,רעטע'גרה'רעד

 ייּב טרָאד ,סיוא טזייו סע יו ,עליסוי ךיז טָאה רעּבֶא דניצַא

 ןעכוקעּב טָאה רע ;טעשַאּפעגסױא טונ ץעווערטעט ןיא ן'יצימ

 רע ןיא וצרעד .ןהעזסיוא ךיליירפ ַא רהעז ןוא ךעלעקעּב עטיור

 ס'קילאומש  .ןעטַאט ןייז ייּב טינ לָאמנייק ךָאנ יו שּבולמ ןעוועג

 טָאה רע ןוא ,ןעליסוי ףיוא גידנעקוק טהערפעג ךיז טָאה ץראה

 טרָאטש עסיורג ַא סָאװע :ערעדנַא טימ ךיילג טרעדנואוועג ךיז

 .י. 1 ןעכַאמ ןָאק

 ַא קילאומש םהיא טָאה -- ?סטוג וד טסכַאמ עשזיסָאװ --

 ןוא שיט ןייא ייּב םהיא טימ ךיז גידנעצעזוצ ,ןָאהטעג גערפ

 עטיור יד טימ ,עלעקטָאּפַאק ןעש ןייז טימ ןעליסוי גידנעטכַארטעּב
 .ךעל'האּפ עטמהעקעגסיוא יד טימ ןוא ךעלעקעּב

 עליסוי םהיא טָאה -- ?עטַאט ,סיּפע וד טסכַאמ עשזיסָאװ --

 עליסוי .זיא רעגייטש רעד יוװ ,הלאש ַא טימ קירוצ טרעפטנעעג

 ןטימ טסעומשעגסיוא עװַאקיצ ױזַא טינ לָאמנייק ךָאנ ךיז טָאה

 ןייז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה קילאומש ןוא ,דניצַא יוװ ,ןעטַאמ

 םהיא טָאה טייקעװַאקיצ ס'עליסוי :טרעדנואוורעפ יװ ,ןהוז

 לָאמנייק ךָאנ טָאה רע ;ערקירּפ לעסיּב ַא ןעזיווענסיוא הליחתכל

 .רעטרעוו עכלעזַא םהיא ןופ טרעהעגנ טינ

 םהיא טָאה -- .ךילנהעוועג יו ,טע ,ךייש זיא סָאװ --

 -'תּבש ענעדייז יד ךיז ףיוא גידנעּפַאחפורַא ,טרעפטנעענ קילאומש

 טכַאמ סָאװ -- .ןיירַא זיולק ןיא ךיז גידנעּביולק ןוא עטָאּפַאק עגיד

 | ? יצימ סיּפע ןעטרָאד

 ַא ףיוא ןעגיוצעגסיױא עליסוי טָאה -- ?טכַאמ יצימ סָאװ --

 שטָאח ןערָאװעג טגָאזעג ריד ףיוא יאולה -- ,רעסיורג ַא יװ ,?וק

 1בלַאה
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 רהֶאי יירד יד ןיא זיא רע יװ ,ןעטַאט םעד גידנעטכַארטעּב

 םינּפ סָאד ,ןעגיוּבעגניַא ןוא יורג ,ןערָאװעג טרעטלערעפ ױזַא

 טָאה -- ,ןעשָאלעגסיױא ןעניוא ערַאק עסיורג יד ןוא טשטיינקעג
 רעד ןיא ןיא רע ןוא גינעווניא טנייוועג ץרַאה סָאד ןעליסוי ייּב

 ןעּבעל סָאד ןעטַאט ן'רַאפ ןעּבענוצקעװַא ןעזעוועג טיירג טונימ
 -עצ ױזַא ןעוועג ןיא טייז ןייז ןופ קילאומש ,המשנ רעד טימ-

 עטָאּפַאק רעגיד'תּבש רעד טימ ךיז טָאה רע זַא ,החמש רַאפ ןעגָארט

 יד ןענופעג םיוק טָאה רע זיּב ,עלייוו עשביה ַא טרעּפמַאעגקעװַא

 זיא ,ןעליסוי גידנעהעזרעד ,בייוו ס'קילאומש ךיוא ,לעּברַא

 : טרער רענייא יוװ ,טפַאגרעפ בוטש ןעטימ ןיא ןהעטש ןעּבילבעג

 שנעמ רעצנַאג א ?ןעטַאט ןייז ףױא ןד טסגָאז סָאוװ;

 ...1 ןערָאװעג

 ,ןערָאװעג ןעגָארטעצ ױזַא ןעמוק ס'עליסוי ןופ זיא קילאומש

 עניטייז ןיא רָאנ ןעכָארקרעפ ,םהיא טימ גידנעדער ,זיא רע זַא
 רעצוועערטעט חכמ ןוא םיתּבײלעּב רעצווערטעט חכמ ןעסעומש

 רעקניל רעד ןיא ןענעלעג םהיא ןענעז סָאװ ,רעזייה ןוא ןעסַאנ

 ךיז טריסערעטניא עטַאט רעד זַא ,טניימעג טָאה עליסוי ,האּפ

 טימ םהיא רע טָאה ,ץעווערטעט טדָאטש רעד טימס יוזַא תמאּנ
 ,עטריקורּב יד ןעסַאנ עסיורג יד טלהָאמענסיוא תולעּפתה סיורג

 גידנעקוק שזַא ךיז טהערד ּפָאק רעד סָאװ ,ןערעיומ עסיורג יד טימ
 ,קילאומש ןוא .,ןעטרָאד םישודיח ענירעּביא עלַא יד ןוא ,ייז ףיוא
 -ןייַא ןוא ,דנעה יד טימ טכַאמ רע יוװ ,ןעליסוי גידנעטכַארטעּב

 ןעגנַאגעצ טינ טשרָאקַא דרעוו ,טרָאו ןעדעי ןיא ךיז גידנערעה
 :ןָאהטעג ּפַאח ַא קילאומש ךיז טָאה םיצולּפ .,גונעת סיורג רַאפ

 ןיא ןהעגנ טייצ ןיוש זיא'ס !ןעשטנעּבטכיל ךָאנ ןיוש ,העוודיֵא,

 "! ןיירַא ?הוש

 ם'נופ ןערָאװעג רהָאוװועג דלַאּב ,ךילנהעוועג ,זיא טדָאטש יד

 "טעט ןופ ןעמוקענ ןיא לעדנהוז ס'נזח םעד קילאומש זַא ,סעיינ
 ןעמ טָאה ,בירעמ טנעוװַאדענּפָא טָאה עמ דלַאּביװ ,ףכית .ץעווער
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 בעיל טָאנ, :ןעגָאז םהיא ןעקילאומש וצ ןעּפוטש ןעּבױהעגנָא ךיז
 ,םכילע-םולש ןעקעטשּפָא ןעליסוי ןוא "!טסַאג רעייַא טימ ךייַא

 .טָאה רע םינּפ ַא רַאפ סָאו ,השעפ תעשּב םהיא גידנעטכַאוטעּב
 ךיז ןעּבָאה ,םידיננ יד ,טדָאטש ןופ םיתכ-ילעּב עטסמהענרָאפ יד

 ףיוא םהיא ןעגערפסיוא ,ןעקילאומש טימ ןעדער טלעטשעגּפָא ךיוא

 יצ ןוא ,ןָאהטעג רע טָאה סָאװ ,ןעוועג זיא רע ואוו ,?עדחהנוז ןייז

 ןוחט וצ רע טרעלק סָאװ ןוא ,ןעמוקעג גנַאל ףיוא רעהַא רע זיא

 רעטלַא ּבר ,םידיגנ יד ןופ רענייא ךיז טָאה ייּברעד ?רעטייוו

 : ןָאהטעג גָאז ַא ,ס'יסעּפ

 לעדנהוז רעייַא זַא ,קילאומש בר ,ןעוועג טלָאװ רשוי  ַא --

 ,הלדבה ךָאנ ןענרָאמ ,םש הצרי םא ,רימ וצ ןהעגכרוד ךיז לָאז

 סיּפע ,ןעכרָאה רימ ןעלעוו ,ןוהט גניז ַא לעסיב ַא ,תּבש רדנ ילּב

 .טינ השעמ ןייק רָאנ טגניז רע זַא ןעמ טגָאז

 טָאה -- !יתית אכיהמ ?ןוהט גניז ַא ,ךייש זיא סָאװ --

 טנייש רע יוװ ,ןעליסוי גידנעטכַארטעּב ,ןָאהטעג גָאז ַא קילאומש

 .ןעטייז עלַא ןופ טמוקעּב רע סָאװ ,םמכילע-םולש יד ןופ

 זנוא לָאז לעדנהוז רעייֵַא זַא ,טנָאזעג טלָאװ ךיא ןוא --
 -רעגנוי ַא ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ע'פסומ ַא ןעקנעש ןעגרָאט

 ןיוש טנעװַאד רע זַא ,טנָאז עמ .שדוח-שאר ןעשטנעּב -- ,ןַאכ

 ןערהָאפעג זיא סעגייפ-לערעּב-קיזייא ,דומע ן'רַאפ טנעכייצעגסיוא

 ןעגניז ןייז ןופ ןֶא ךיז רע טלהעצרעד ,דיוּב ןייא ןיא םהיא טימ

 רָאג זיא סָאװ ,ןענוװַאד ןענָאק טנייה ףרַאדַאּב רע ןזַא ,טגָאז ןוא

 ! שודיח ַא

 עכילטע טּפַאחענרעטנוא ןעּבָאה -- 1 ןעּבעלכ ,הּברדַא ,יקַאט ---

 טסייה !ןענװַאד זנוא לָאז רע ,רשוי ַא יקַאט -- .םיתב-ילעּב

 טסָאק סע ?ןערהַא ךייַא סע ןָאק סָאװ !קילאומש ּבר ,םהיא

 ?טלעג ךייַא .

 ןייז ףיוא נידנעקוק ,ןָאהטעג גָאז ַא קילאומש טָאה -- !ַאט --

 .להוש ןופ ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעד ןוא ,ןעליסוי
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 טגיטעּפשרעפ גָאטיירפ םענעי ךיז ןעּבָאה ןע'רתסא טימס עטַאלז

 ןופ ,רעדניק יד ןופ ייז ןעּבָאה ,םייהַא גידנעמוק ןוא ,טיילק ןיא

 עליסוי זַא ,הרושּב עטוג יד טרעהרעד ,ן'הׂשנמ טימ ןע'מירפא

 .עליסוי יו ,עמַאמ ,ןעהעז טסלָאזװ ?עוװערטעט ןופ ןעמוקעג זיא

 טלהעצרעד ן'השנמ טימ םירפא ןעּבָאה -- ! ןעסכַאװעגסױא זיא

 יב "!תונכס ,רעסיורג ַאזַא ןערָאװעג, -- .םענייאניא עדייּב

 -- ןע'רתסא ייּב ןוא ,טגעלעגנָא רהעז ןעוועג הרושּכ יד זיא ןעטַאלז

 ךיז ,ןעשַאװענּפָא ןייר ךיג רעד ףיוא ךיז טָאה יז ;רהעמ ךָאנ

 ןייר ַא רָאנ ,םושּפ ַא טימ ,טסייה סָאד ,גיד'תּבש ןָאהטעגנָא

 רהיא ףיוא טייקסייוו ןוא טייקנייר ןופ טָאה סָאװ ,שוּבלמ גיטכיצ

 טַאהעג טשינ טָאה רתסא ,ןעגנוזעג ןוא טרירעמעשעג ,טלעקניפעג

 ןיז ּבעיל ןעּבַָאה סָאװ ,ךעלדיימ רעקוװעּפעזַאמ עֶלַא ןופ עבט יד

 ןיז ןעקעטשמורַא .,סעטַאמש טימ ךיז ןעגנעהעּב ,ןעלצַארטססיױא

 יר יװ ,חור םעד ךיז ףיוא ןעהיצפיורַא ,ײלרעלַא סעטכָאמש טימ

 עטלעצַארטסעגפיוא רעקוועּפעזַאמ יד ןעשיווצ .ןעטרָאד זיא עדָאפ

 . ,ךעלּביײװ עטצוּפעגסיוא ,עטרעיילשעגסיוא ןוא ךעלדייס ענעגנַאהעּב

 טשינ ךָאנ יז טָאה עדָאמ יד סָאװ ,עגיצנייא יד ןעוועג רתסא זיא

 טהעג םלוע רעד זַא ,רעטסנעפ יד ךרוד גידנעהעזרעד ,טרהירעּב

 ןעגנַאגעגסױרַא ןע'רתסא טימ עטַאלז ןענעז ,ןעלהוש יד ןופ ןיוש

 ךייַא בעיל טָאג. :ןעקילאומש ןעגָאז ןוא ןעליסוי ןייז םינּפ-לּבקמ

 ."וציגַאטיירפ רעגיטכיפ ַא ןעװעג זיא סע ,"טסַאנ רעיא טימ

 ,טייצ רעד ןיא ,תועובש ךָאנ ןעכָאװ רֶאּפ ַא .ןעּבעלרעמוז ,סטכַאנ

 ףיוא ט'מש סָאװ ,עטָאלּב רעקװעּפעזַאמ עסיוועג יד וליפא ןעוו

 -עוַאמ ןיא וליפא ןעוו ,טנעקירטעגסיוא ךיוא דרעוװ ,טלעוו רעד

 זָארג ןירנ ןופ חיר ןעקַאמשענ ַא לעטניוו סָאד טנַארטרעּפ עקוועּפ

 ,יײװָאלַאס ם'נופ גנַאזעג ןעטייוו ַא טימ ךעלטעלּב עשירפ ןופ ןוא

 טָאה רתסא ...ןעטרָאג יקסריטסַאנָאמ ם'ניא ףיוא ךיז טלַאה סָאװ |

 רהיא טָאה ץראה סָאד ןוא ,ןעליסוי טנעקרעד סנעטייוורעד ןופ ךָאנ

 ךיז טָאה קילאופש .םהיא וצ יז ןעהיצ ,ןעּפָאלק וצ ןעביוהעגנא
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 ,"תבש טוג, םעד ןע'רתסא טימ ןעטַאלז ןעּבעגעגּפָא ,טלעטשעגּפָא
 רעיײַא טימ ךייַא בעיל טָאג, :טגָאועג םהיא ןעּבָאה ייז ןוא

 סָאװ ,דובכ םעד ןעטַאלז טלהעצרעד טָאה קילאומש '!טסַאנ

 רע ,ןעליוו סָאו ,םיתּב-לעּב יד ןופ טַאהעג טנייה טָאה עליסוי

 טָאה עליסוי ןוא .ףסופ ןענווַאד ,םשה-הצרידסא ,ןעגרָאמ ייז לָאז

 ,ןע'רתסא וצ רעטנעהענ לעסיּב א טקורעגוצ השעמ תעשּכ ךיז

 -נעמיד יד טימ הנבל רעגיכעלייקבלַאה רעד ייּב יז גידנעטכַארטעּב

 עניטכיל ערהיא ןיא טנײשעגּפָא ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןערעטש עגיט

 ,הכ ַאזַא טימ ןע'רתסא וצ ןעניוצעגוצ םהיא טָאה סע ןעגיוא

 סע ןעוו ,דנאה רעד ייּב יז ןעמענוצנָא ןעוועג טיירג זיא רע זַא
 .עמַאמ רהיא טיס עטַאט ןייז ייּברעד ןהעטש ןעוועג טינ לָאז

 טאהעג קשח עליסוי טָאה ,רהָאי יירד ןע'רתסַא גידנעהעז טשינ

 -רעמוז רענעש רענעי ןיא ןעסיורד ןיא ָאד טָא ןהעטש ;עּביילּב וצ

 דניצַא םהיא טָאה סע .ןע'רתסא טימ ןעסעומש לעסיּב ַא טכַאנ

 ןעסע ,ןעכַאמ שודיק םייהַא ןהעג ןומ רע סָאװ ,ןעסָארדרעפ רהעז

 זיא סע .עלַא טימ ךיילג ןעהור ןענעל םעדכָאנ ךיז ןוא ערעשטעוו
 עצנאג יד !םערַאװ ױזַא ,גיטכיל ױזַא ,ןעש ױזַא ןעסיורד ןיא
 ,הרונמ ענרעּבליז ַא יװ ,טכייל חנבל יד :גיד'תּבש זיא רוטַאנ

 ,הלכ ענעש יד ,יז ןוא ,טכילשנעּב יד יוװ ,ןערירעמעש ןערעטש יד

 עֶלַא טימ ךיילג ךיז טהערפ ןוא טהור ,"אתכלמ תּבש; טסייה סָאװ
 זַא ,טלהיפ עמ .ןעהור עקוװועּפעזַאמ ןיא ןעסַאנ יד .ןעדיא

 טבילשנעּב יד ןופ ךיז טכייל רעטסנעפ עלַא ןיא .תּבש זיא'ס

 ןױש ןענעז םיתּבײלעּב עֶלַא .ןעגיױא יד ןיא טלעקניפ סע ןוא
 ןענעז ןוא תרשה-יכאלמ יד םינּפ-לּבקמ ןענעז ייז :םייהרעד ןיא
 ךיז טרעה סע .ןיירַא חור רעייז ןיא קירוצ דלַאּב יקַאט הולמ ייז

 רענעש א רהעז ןוא הלח רעשירפ רעד ןופ חיר רעקַאמשעג ַא

 ןופ גונעת ןעּביױלק ןוא ןעסע ןעדיא .,שיפ עטליפעג ןופ טַאמָארַא

 קילאומש .םעט ןעשידיא ַא ןעּבָאה סָאו ,םילכאמ עשידיא יד
 ןעטַאלז ןעּבענ ןעסיורד ןיא ָאד ןעהעטש לעדנהוז ןייז טימ ןוח רעד
 .ןעמוקמייהַא ס'עליסוי ןעגעװ טסעומש עמ ןוא ןע'רתסא טימ
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 ץטימ ןָא ךיז ןעדניצ ןעגיוא ענעשָאלעגסיוא ,,עטלַא  ס'קילאומש
 ןוא םהיא טכיול םינּפ ןייז ןוא טונימ א ףיוא ?ערעייפ ןעגילָאמַא
 סױרַא רע טזייוועּב ץפיז ַא טיפ .הנבל רעד ןעגעקַא םהיא טנייש
 -רעפ עטַאלז .ןיא רע ךילקילנ ןוא ןעדעירפוצ יו ,טונימ עלַא
 רעטיירּב דרעוו ןוא ןעליסוי ףיוא טקוק יז :ץרַאה ןייז טהעטש
 ןייַא סרהיא ןעוועג טלָאװ רע יו ךיילג ,תחנ סיורג ןופ רעננעל יו
 לָאמ עֶלַא ןע'רתסא ֹוצ ֹוצ ךיז טקור עליסוי ןוא .דניק ןענייא
 יז יו ,טהעז ןוא ןײירַא םינּפ ןיא רהיא טקוק רע :רעטנעהענ
 רַאפ ,טינ רָאנ טהעטשרעפ ןוא ,ןעמערּב עטכידעג יד ּפָארַא טזָאל
 טינ רָאג םהיא ךיז טסולג סע ?טנייה סיּפע ךיז טמעש יז סָאװ
 עטאט רעד רָאנ !טינ ךיז טסולג יוא ,ןענַאד ןופ ןעטערטּפָא
 ...ןהעג ךַאּבענ ןומ רע ןוא "! ןעכַאמ שודיק ,עליסוי ,םוקח :טגָאז
 וצ ּפָאק םעד לָאס ַא ךָאנ סיוא עליסוי טהערד ןהענקעװַא ן'רַאפ
 ענעש ערהיא טימ ךיז רע טנענענעּב לָאמ ןייא ךָאנ ןוא ןע'רתסא
 א ףיוא עדייּב ייז ייּב טּביילּברעפ קוק רעניזָאד רעד ןוא ,ןעגיוא
 זיא םעד ךָאנ טכַאנ עצנַאג יד ,ןורכז רעייז ןיא טייצ רעגנַאל
 ,טונימ ןייק ףיוא ןע'רתסא ןופ ןעטָארטעגּפָא טינ קוק ס'עליסוי
 -רָאפ ,ןעלהיפעג ענעדעישרעפ ץרַאה רהיא ןיא גידנעקעוופיוא
 תוכשחפ עגיטכיל ערעייט ײלרעלַא ּפָאק ןיא רהיא גידנעלעטש
 טָאה רתסא עכלעוו ןופ ,סעיזַאטנַאפ ענעש עכלעזַא גידנעּבעוו ןוא
 .טאהעג טינ חנשה ןייק טציא זיּב רָאג ךָאנ
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 ,פהוש רעטלַאק רעד ןיא ףסומ טנעווַאד רע

 .לעּפתנ ןערעוו ןעדיא ןוא

 ףניפ רעכעה ןיוש ןוח ןיא קילאומש ואוו ,?הוש עטלַאק יד

 רעצנאנ ַא רַאפ ןערָאװענ טיוּבעג טשינ זיא ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא

 ינייֵַא ןוא טלַא זיא יז גילדעוו .ערה-ןיע ןייק ,ןעדיא טימ טדָאטש
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 רָאנ רעטרע ןעּבעג ןָאק יז זַא ,רהיא רַאֿפ גונענ זיא ,טרעקיוהעג

 עלַא טינ ךיוא ןענעז סָאװ ,םיתּב-ילעּב שנידנעטש ערהיא רַאפ
 טליוו ןעכילטיא ןוא המשנ ַא טָאה שנעמ רעדעי תמחמ ,ןעדעירפוצ

 ןיא ,תוחּפה ?כ27 ,רעדָא ,דנַאװ-חרזמ ןיא טױָאטש ַא ןעּבָאה ךיז

 ןעּבָאה ךיז ןעשיווצ םיתב-ילעב ענענייא יד ."קנאבדלענעיּפש,

 -נייֵא טשינ לאמנייק ךיז ןענַאק ןוא ןעגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ךיוא

 טימ טשינ ,תוילע יד טימ טשינ ,רעטרע יד טימ טשינ ,ןעלייט

 .שפנ ם'ניא ענונ ןענעז סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא המודכו תופקח יד

 עגיטרַאד יד ףיוא ןעּבָאה לעּביארַאפ וצ ןאהרַאפ ָאד זיא סָאװ טנייה

 עצנאג יד ןעזָאלניירא טלָאװעג טשינ ןעּבָאה ייז סָאװ ,םיתּב"ילעצ

 טָאה עליסוי ןעוו ,תּבש םענעי ןיירַא ?הוש ןיא ןעדיא טימ טדָאטש

 לָאמ ןייא ןעוועג בשיימ ךיז ןעּבָאה ייז ?ףפסומ ןענוװַאד טפרַאדעּב

 טשינ ןוא ריט יד ןעסילשרעפ תירחש ךָאנ ףכית :לָאפ עלַא רַאמ

 רענעגייא ןייַא וליפא ס'יאבנ םעד ןייז געמ רע ,םענייק ןעזָאלניײרַא

 םָאװ ?רשוי א ןעד ,גידנעסעומש קירוצ ,רעּנָא סָאד זיא .עטַאט

 זיא סָאװ ?ןעלהוש ענירעּביא ענעי ןופ ןעדיא יד גידלוש ןענעז

 רַאֿפ שודק םוקס א ןעסילשרעפ ןוא ןעמענ תורקפה ַא ראט סָאד

 להוש רעטלאק רעד םורָא זיא סע ?ןעדיא טימ הדע רעצנַאנ ַא

 טזָאלעצ ךיז טָאה עס ;רעטכידעג ץְלַא רעטייוו סָאװ ןערָאװעג

 םירוחּב ,טייל עגנוי ןעטסניימ םוצ ,םישרדפיתּב עֶלַא ןופ ןיהַא

 זיִּב ,גנַאל ױזַא טייבראעג ,ריט רעד ןיא טּפָאלקעג ,ךעלגנוי ןוא

 עטר ט ןעזיוועּב ךיז טָאה סע ןוא טנעפעעג ךיז טָאה ריט יד

 ךיז ידכּב ,ּפָאק ַא טקעטשעגסױרַא שמש רעד טָאה סָאד :דרָאב

 :רעליטש ?עסיּב א ןערעװו לָאז סע ,ייז ףיוא ןערעזייּבוצנא טוג

 שמש רעד טָאה -- { סעיַאטלוה ,סעקינ'הרבח-עסייוו ,םיצקש ,ןָאוו;

 ,סעקַאלוק יד טימ גידנעכַאמ ןוא סיפ יד טימ גידנעפוט ,טרעדליּפעג

 רהעמ ןיוש טָאה עמ רָאנ "!ענייא םישורּבכע ,ןָאװ -- .חצור ַא יוו

 רַאּפש ַא לָאס ַא טימ עלא ךיז ןעּבָאה סע :טפראדעּב טשינ
 ןעמ טָאה שמש םעד ,דְלַאּב ט'רטּפ'עג ןעמ טָאה ריט יד ,ןָאהטעג

 םהיא יו ,טשטַאפענכרוד טכער ןוא עלעקניוו ַא ןיא טּפוטשרעט
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 ןעמ זא ,טפטשגנע אזַא ןערָאװעג זיא ?הוש ןיא ןוא ,ןָא טהעטש

 ןופ ךיוא .ּפעק יד ףיוא ןערעדנַא ם'ייּב רענייא ןענַאטשעג זיא

 טָאה סע .ןעשנעמט טימ טרעגַאלעּב ןעוועג ?הוש יד זיא ןעסיורד

 עליסוי -- טרהעקעג ךיז טָאה טלעוו יד ,טדָאטש יד טנעיוועג ךיז

 ...{ףסומ טנעװַאד ,שדוח-שאר טשנעּב

 רעד ףיוא ףױרַא זיא ןוא תילט ַא ןָאהטעגנָא טָאה עליסוי ןוא

 גידנעטיירגוצ ןוא םלוע ןעצנַאנ םעד ףיוא קוק ַא נידנעפרַאװ ,המיּב

 טָאה סע ןוא טמַאלפענ םהיא טָאה םינּפ סָאד .ןענווַאד םוצ ךיז

 יירעקשוש א ןערָאװעג זיא סע .סױרַא תילט ם'נופ טנײשעגסױרַא

 ןָאהטעג רַאּפש ַא ךיז ןעּבָאה רעּבייוו יד ךיוא ןוא ,םלוע ןעשיווצ

 ,ךיז רעסיוא ןעוועג ןיא םלוע רעד .ןעּבױא ךעלרעטסנעפ יד וצ

 ןוא ןערעדנַא םעד רענייא ךיז נידנעשטעווק ךָאנ סנעטייצעּב

 עננוי סָאד ןעטכַארטעּב ,חמיּב רעד וצ ,ןיהַא ץֵלַא ךיז גידנעּפוטש

 -- סרעדנעטש יד ןיא ןעּפָאלק ןעמונעג ןעּבָאה םיתּב-ילעב .לעד'נזח

 :יירשעג ַא ןערָאװעג זיא םלוע ןעשיוצ !רעליטש ןייז לָאז סע

 ךיז ,טכיילגענסיוא ךיז טָאה עליסוי "!שאאשששש {םלוע ,אש;

 זַא ןוא ,ךיז טסוהעגנסיוא ,ןזח רעסיורג א יװ ,טלעטשעגרעדינַא

 טָאה ,רעליטש תמא ןייֵא ףיוא יקַאט ?חוש ןיא ןערָאװעג זיא סע

 ןקרוּפ םוקי, :ל?וק גיכליה ןעש ַא טימ ןָאהטענ גנולק ַא רע
 יוװ ,דניושעג ןעפַאלענכרוד זיא ?חהוש ןיא ןא "!אימש ןמ

 ם'ייּב ןעדעי טרהירעגנָא טָאה סָאװ ,לעטסערפ ןימ ַא ,ץילּב ַא

 ,טונימ עבילטע ףיוא טנייטשרעפ יוװ ןערָאװעג ןענעז עלַא ןוא ,ּבייל

 טָאה רע ןעוו ,טלָאכעד טשרע .רבא ןייק טימ גידנערהיר טשינ

 -סיוא ?לָאס ַא טימ עֶלַא ןעּבָאה ,"ןֹֿכָא רמאנוא םעד טוָאלעגסױא

 ןערעדנַא ן'טימ רענייא ךיז גידנעקוקרעּביא ,"ךַא? ןייַא טזָאלעג

 ,השעמ תעשב ןעסענרעפ רָאג ,סעציײלּפ יד טימ גידנעשטיינק ןוא

 ןעוו ,ןעּבָאה ןעניז ןיא ףרַאד עמ ןוא שדוח-שאר טשנעּב עמ זַא
 עצנַאג יד ?ופ ןיא סע ?דלומ סָאװ ?דלומ רעוו .,זיא דלומ רעד
 ןעסָאגעצ ָאד ךיז טלָאװ ייװָאלַאס ַא יו ךיילג ,ןעלערט טימ ?הוש
 טרימש סע ,רבא ןעדעי ןיא ךיז טהעגעצ סע .לעזלעה ןייז ףיוא
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 טעּפיצ סע ,המשנ רעד ייּב טהיצ סע ,?העמיוּב טימ יוװ ץרַאה סָאד
 רעוו ?דלומ רימ סָאװ -- "שטנה תולכק זיא סע ,ןעצרַאה םייּב

 ןענניז סע זַא ,ךיז טכַאד סע ןוא ,טנעװַאד עליסוי ?דלומ רימ

 ,ךיז טכַאד סע ןוא ,טגניז עליסוי .רענייא טינ ,םיררושמ ןהעצ

 ּפָאלק ַא רע טוהט טָא .ןעלעיּפש רמז-ילכ עילעּפַאק עצנאג א יו

 ןוא רעכעה סנייא ,תולוק ןעהעג רעליימ ןהעצ ןופ יוװ ,לָאמ ַא טימ

 ;ןעגנילק רעטסנעפ עלַא ןזַא ,ױזַא ,ןערעדנַא םעד ןופ רעקרַאטש
 רעליטש לָאמ עֶלַא ,ןעברָאטשרעּפ דרעוו ,ךיז רע טהענרעפ טָא ןוא

 טימ ,טייקרעטיול ַאזַא טיס ,תוקיתפ ַאזַא טיִמ ןוא ,רעליטש ןוא

 טרהיר סע ,בייל סָאד טעלג סע זַא ,טײקטַאלג ןוא טייקניד אזא

 עלַא טפיורשעצ ,טרעדעילגעצ ןוא המשנ יד טגעיוװ סע ,ץרַאה סָאד

 יװ ,לָאס ַא טימ ץעז ַא רעדעיו רע טוהט טָא ןוא ; םירבא
 רע ;םענייאניא ןעטיילפ ןוא ןעטיימַארט ,ןעלדעיפ עכילטע
 ןעטייז עלַא ןופ טפיול סע ,ךיז טסינ סע ןוא ,?יומ סָאד טנעפע

 ,ןעגנַאזעג ענעדעישרעפ ינימ עכלעזַא טימ ?הוש יד ןָא טליפ ןוא
 טָאה רענייק ,טרעהעג טינ רעהַא זיּב ךָאנ סָאד טָאה רענייק סָאװ

 יד וליפא !רענייק ,טרעהעג טשינ "ךרבש-יס, ןיפ ַאזַא ךָאנ

 ןזח ןיס ַאזַא ךיז רַאכ ןעהעזעג טשינ ךָאנ ןעּבָאה םיניבמ עסיורג

 טימ ,ץראה ?עיפ ױזַא טימ ןענוװַאד ןיפ אזא טרעהעג טשינ ןוא

 יד וצ ןעמוקעג ןזיא סע ןַא .טייקסייה ַאזַא ,טײקמערַאװ ַאזַא

 שודקה ?להקה ?כ תא ךובי אוה ,, :;רעטרעװ
 טָאה ,םלוע ןעצנַאג ןעניזָאד םעד ןעשנעּב לָאז רע -- 'הזה

 ףיוא ןעזייוונא טלָאװ רע יוװ ךיילג ,דנעה יד טימ ןעמונעצ עליסוי

 ןעטעּב ןוא ,ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעדיא עֶלַא ףיוא ,?הק ץנַאג

 יד טימ ןוא ןהיז יד טימ רעּבייװ ערעייז רַאפ ןוא ייז רַאפ טָאג

 ,םינּפתונמסחר .ַא םיס ,השקב ַַא טיס ערעייז רעטכעט

 ,ןןעפעיט ם'נופ ןייר ןוא ףרַאש טרָאװ סעדעי גידנעדערסיורַא

 תפו ...םינתונש ימ לבוא רעטרעוו יד ייב ךיוא .ןעצרַאה ןעפעיט

 הקדצוא ,חרוא םעד טיורּב לעקיטש ַא טיג סָאװ רעד -- "םיחרואל

 ַאזַא טכַאמעג רע טָאה -- ,הבדנ ַא ןעמערָא םעד ןוא -- "םיינעל
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 ָאד ןיא'ס זַא ,םלוע םעד ןענַאמרעד טלָאװ רע יוװ ךיילג ,ענימ

 עמערָא ָאד זיא'ס זַא ,טיורּב לעקיטש ַא ןעפרַאדעּב סָאװ ,ןעדיא
 -רעפ ָאד ךיז טָאה ןוא -- ,ךַאּבעג הבדנ ַא ןעפרַאדעּב סָאװ ,טייל
 לָאמ עכילטע סָאד גידנע'רזח'רעביא ,רעגייטש ןייז ףיוא ןעגנַאג

 ןעגנַאגעגרעביא דֶלַאֹּב ןיא ןוא ,תונכחר טימ ןוא טעּבעג ַא טימ

 תעשב גידנעזייוװעּבסױרַא ,חסונ רעדנַא ןייַא ףיוא רעדעיוו רָאג ןיוש

 זיא םלוע רעד זַא ,זלַאה ן'טיס טפַאש'הירּב לעיפ ױזַא השעמ
 ,טלעו רעד ףיוא טשינ רָאנ ,ט'םושכ'רעפ ,גידנעהּפָא ןעּבילּבעג

 -שאר ךָאנ טשרע .ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ גנַאל טָאה ןוא

 רענייא ךיז טָאה הרשע-הנומש רעליטש רעד וצ ןוא ןעשנעּב-שדוח

 גידנעכַאמ ,קנואו ן'פיוא טדערענרעביא ליטש ןערעדנַא ן'טימ

 חרשע-הנומש יד טּפַאחעגּפָא ןוא - "?!?וננ , :סעציײלּפ יד טימ

 וצ .,רעטייוו ןייז טעוװ סָאװ ,ןערעה וצ ידכּב ,סופ ןייא ףיוא ךיג

 ,טסייה סָאד ,טיירגענוצ סנעטייצעּב עלַא ךיז ןעּבָאה השודק רעד

 רעזענ יד גנונדרָא ןיא טכארבעג ,טסוהעגפיוא טכער ךיז טָאה עמ

 ,סעיינ ַא סיּפע ןעכרָאה וצ ןערעהיוא ןוא ליומ טלעטשעגנָא ןוא

 ,"ר תכ . ַא ןעדיא רעקװעּפעזַאפ יד טקנעשעג טָאה עליסוי ןוא

 טינ טָאד ןעּבָאה וליפא סעדייז ערעייז סָאװ ,"ר ת כת ןימ ַאזַא

 עיזַאטנַאפ ןימ א ןעוועג זיא סָאד -- השודק עגיזָאד יד ,טרעהעג

 ןייז ןיא ןעריוּבעג יז דרעוװו לָאמ ןייא רָאנ סָאװ ,ררושמ ַא ןופ

 ,הבשחמ א ןעװעג ןיא סָאד .טשינ לָאמנייק רחעמ ןוא הבשחמ

 ,ןעטָאנ ךרוד רעדָא רעטרעוו טימ ןעּבעגעגסױרַא טשינ דרעוװ סָאװ

 עֶלַא סָאװ ,ךַארּפש ןימ ַא ;ןערעה ךיז טזָאל סע ,טדער סע רָאנ
 ףיוא ךיז טָאה רעכילטיא סָאװ ,קנַאדעג ןיס ַא ,יז ןעהעטשרעפ

 עלַא ףיוא יירפ זלַאה סָאד טזָאלעצ טָאה עליסוי .טשּפ ןייז םהיא

 גידנעהערד ,סעיצַאירַאװ עדליוו-הנושמ ייּברעד גידנעכַאמ ,ןעטייז

 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא גידנעטכעלפ ןוא גידנעטנָאלּפ ,גידנעטייּב ןוא

 ןוא עטסכעה יד גידנעגנַאלרעד ,טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא
 ןעּבָאה סָאװ יד .ייּברעד ןעצנוק גונעג טימ עװַאטקָא עטסניד יד
 רעטרעוו יד ייּב זַא ,ןערָאװשעג ןעּבָאה ,טרעהעג "ר תכ, םעד
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 יו ,טכַאדעג ייז ךיז טָאה - "הלעמס ינוטחה םיִּכָאֿלמ,

 טימ ןעּבױא ןופ םיכָאלמ םורַא ךיז ןעהערד סע ןוא ןעבעוװש סע

 ןוא ןעהערד םענייאניא עלַא ןוא ,ןעטנוא ןופ ןעדיא אמזונ ַא

 םוצ רענייא גידנעפור ,טָאג וצ השודק ַא ןעטנָאלּפ ןוא ןעטכעלפ

 עליסוי .,"!שורק !שודק !שודק, :לוק סיז ַא טימ ןערעדנַא

 יתלַא; ןה , רעטרעװ יד טימ השודק יד טזָאלעגסױא טָאה

 ןוא ךיױה ,טויילעגסיוא ךייַא ךָאד ךָאד בָאה ךיא -- "?םכתא

 ןופ רָאנ ,ןזח ןייק ןופ טשינ רעטרעוו ןעוועג זיא סָאד ;ץלָאטש

 רע ,חיטבס זיא רע ;טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא טדער סָאװ ,איכנ ַא

 יב ןעכטפעג ױזַא ןייז טשינ ןעלָאז ייז ,ךעלעדיא יד ,ייז טקראמש

 ןעסיורג א ןעבָאה ייז - "םכיהלא 'ה ינא; םורָאװ ,ךיז

 ןיא ןעגעלניירַא טנַאקעג טָאה עליסוי ,..! טָאג ןעקרַאטש ַא ,טאג

 לגוסמ ןעוועג זיא זלַאה ןייז ,להיפעג ןוא הנוכ לעיפ טרָאוװ ןערעי

 -מיוּב יו ,עטַאלג ,רעקוצ יו ,עסיז ,תולוק ענעטלעז ןעבענוצסױרַא

 יו ,ענייר ןוא ,םי רעד יוװ ,עפעיט ,לעמיה רעד יװ ,עכיוה ,?להע

 ךיז טָאה ,םולח-ןדעדןג ַא ןופ יו ,ףָאלש ןעסיז ַא ןופ יו ,דלָאנניג

 השודק יד טזָאלעגסױא טָאה עליסוי תעשּב ,טּפַאהעגפיוא םלוע רעד

 יד גידנעטייּברעּביא רעדעיװ ןיוש ,רעטייוו ןעגנַאגעג זיא ןוא

 יהי. רעטרעוו יד ייּב ,רעגייטש רעדנַא ןייֵא ףיוא רָאנ עמיטש

 -- ,טָאג ,ריד רַאפ ןעליוו רעד ןייז לָאז סע - "ךינפלמ ןוצר

 "קעװַא טָאה ןוא ףױרַא טָאג וצ ןעניוא יד טצנַאלגרעפ עליסוי טָאה

 זנוא טסלָאז -- "ונלע תש , :םהיא רַאפ השקב ַא טגעלעג

 .ןירַא דנַאק רעזנוא ןיא קירוצ החמש ַא טימ ןעגנערּב

 ם'ניא ןעצעזעּב ,ןעצנַאלפנייַא זנוא טסלָאז ןוא -- "ונעטתו,

 טםימ סעמכ ,טעּבעג ַא טימ -- רדנַאל ןעגייא רעזנוא ןופ ץינערג

 טָאה סע ןַא ,תולוק עגידנערהיר ענירעיורט עכלעזַא ןוא ןייוועג ַא

 ןערערט טלעטשעג ךיז ןעּבָאה סע ןוא ןעצרַאה ם'ייּב ןעמונעננָא

 ,לעסיּב ַא טנייװעצ סָאד ךיז ןעּבָאה ןעדיא .ןעניוא יד ןיא

 ןופ ,ךעלרעדניק עניצרַאה ,עטּבעילעג יװ ,טָאנ רַאפ טעטסעּפעצ

 ...ךעל'מידיחייינּב עגירעטיצ ,עטעװעלַאּפעג ןָא דימת
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 עלַא טגָאזעג ייז ןעּבָאה -- !ףסוס ַא ,וננ {עליסוי ,וננ --

 וצ ךיז גידנערַאּפש ןוא גידנעהענ להוש ןופ קירוצ ,לוק ןייא ןוא
 יא !עליסוי ,טנ -- .תּבש טוג ַא םהיא ןענָאז ,ןעקילאומש

 עגיזַָאד סָאד ריס ןעלעו ,ןעבעל ןעלעוו רימ לייו !!עליסוי
 ןעגיל זנוא טעװ ןופרעד םעט רעד {ןעסעגרַאפ טשינ לע'פסוס
 {גיּבייא -- גיּבייא

 ןיק טימ עמיטש עכילשטנעמ ןייק טשינ רָאנ זיא'ס --
 תולעּפתה סיורג טימ טנַאועג טָאה -- !זלאה ןעכילשטנעמ

 ,שרעדנַא טשינ -- .שיט םיייּב ןיוש גידנעציז ,רעדנוזעּב רעכילטיא
 סיּפע זיא'ס !ליומ ןיא עלעפייפ ַא ץינרע םהיא ייּב טגיל סע זַא

 -- ײװַָאלָאס רע'תמא ןייַא ,קישטייװָאלָאס א ,עלעגיופ-לעיּפש ןימ א
 ! נונענ ןוא

11 

 ,"טסעג יד טימ , ןוח םעד ןעקיש םיתביילעּב

 ןיא ךיז טסינעצ ייווָאלָאס רעד ןוא

 .רעגייטש ןייז

 ןיא גהנמ ַא םויה דע ךָאנ ןיא "טסענ יד טימ. ןעקיש
 ,טסַאג רעטגעלעגנָא ןיַא םענייא וצ טמוק סע זַא .עקוװעּפעזַאמ
 לעטוּב ַא שיט םוצ תּבש דניירפ עטוג ענייז עלַא םהיא ןעקיש

 טקישענ, ןעפורעגנָא דרעוו סָאד ןוא ,דעמ שַאלפ ַא רעדָא ןייוו

 ריט ס'נזח םעד קילאומש ךיז טָאה תּבש םענעי .,"טסענ יד טימ
 -אבַא ןופ ןיא סָאד ;סױרַא רעד ,ןיירַא רעד ;טכַאמעגוצ טשינ
 זןיא סָאד ,ןעסיורג םעד לעדנעמ ןופ ןיא סָאד ,דיגנ םעד ריאמ

 ...ןעצראווש םעד לעקנעי ןופ --- סָאד ןוא ,ןעטיור םעד השנמ בר ןופ

 :ןעּבעגרעּביא ןעסייהעג רעדנוזעּב ןעכילטיא טָאה .קילאומש |
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 רע ,ןעטרָאד ןעטַאט םעד ןענָאז טסלָאז ?עלעדיימ ,וד טסרעה,

 ןעלעוו ,הנותח רעד ֹוצ רעטכָאט רערעטלע ןייז ייּב ןעבעלרעד לָאז

 וד טסרעהק :רעדָא "!ןייוו ןעטונ טימ ןעקישּפָא טלָאמעד רימ

 ֹוצ ,םשהיהצוי:םא ,םענייד ןעטַאט םעד ןענָאז טסלָאז ?עלעגנוי

 טמַאלפרעפ שזַא ךיז טָאה םינּפ ס'קילאומש ..."! הוצמירּב ןייד

 ךיז ןעּבָאה ענייז ןעגיוא ענעשָאלענסיוא יד ןוא ,החמש סיורג רַאפ

 םעד זיא רע ;לָאמַא ןופ לערעייפ ן'טימ ןעדנוצעגנָא רעדעיוו

 עט'תינולּפ יד וליפא .לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועג תּבש ןעגיזָאד

 טעמכ טרָאװ טוג ןייק טרעהעג טשינ טָאה רע רעכלעוו ןופ ,ענייז

 ןוא טרעקַאלפעצ ךיוא ךיז טָאה ,רהיא טימ ךיז ןעק רע טניז ןופ

 ייוצ יד ךרוד ,טסַאג ן'טימ ןעדעירפוצ זיא יז זַא ,ןעזיוועב טָאה

 תּבש דובכל םענעשקָאל ַא םענייא ,טכַאמעג טָאה יז סָאװ ,ןעלגוק

 דובכל ,סעקניזָאר טימ םענעטענקעג ַא ,םענרעטעלּב ַא םענייא ןוא

 -- .עלעכיימש סיז ַא טימ טגָאזעי יז טָאה -- ?ונַאפ .טסאג םעד

 ?ןיינ יצ ,רענעטָארעג ַא טסַאנ רעד זיא יצ ,טשרָאקַא ןהעז רימָאל

 ....?עגוק ם'נופ ןמיס א ןעּבָאה דֵלַאֹּב רימ ןעלעוו טָא

 טָאה -- ?םינּפַא ,טנערָאפ ןופ רָאנ ךָאנ טלַאה רהיא --

 ןיא ןעקילאומש וצ ןע'רתסא טימ גידנעמוקניירַא ,טגָאזעג עמַאלז

 ןעטעּבעגרעּביא עטַאלז ךיז טָאה טסַאג םעד ּבעילוצ ,ןירַא בוטש

 יד .שינעמענסיוא תעשּב להוש ןיא ךָאנ ּכייוו ס'קילאומש טימ

 ךיז טָאה יז ;ןעדער וצ ןעּביױהעגנָא ןעטשרע םוצ טָאה עט'נזח

 : ןָאהטעג גָאז ַא רהיא טָאה ןוא ןעטַאלז וצ טקורעגוצ

 ,ןעּבעלכ ,ןַאמ ןיימ !טסַאג ַא טנייה סע ןעּבָאה רימ .,.טה --

 .ןעדעירפוצ קרַאטש זיא

 : טדער רענייא יוװ ,זייּב ןָאהטעג קוק א רהיא ףיוא טָאה עטַאלז

 יז טָאה ןעגעו טייקכילשנעמ ןופ רָאנ "?הלּפמ ס'נמה !ַאהַא;

 רעייַא טימ ךייֵא בעיל טָאג :ךילדניירפ ץנאג טרעפטנעעג רהיא

 רהעז ןוא רעגנַאל ַא ייז ןעשיווצ קעװַא זיא סע ןוא "!טסַאג

 "סיוא ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ןיא ,םעומש רעטנַאטערעטניא ַא
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 יא ,הוק יד יא ,שיפ יא ,הלח יא :;אוהש םינימאמ ?כ טשימעג

 יד רונש ס'הנכש רעד יא ,שטשרָאּב ס'הנכש רעד יא ,הנכש יד

 ,יזנַאה עטרעיילשעג ַא יוװ ,רָאה ענענייא יד טגָארט סָאװ ,תרקפומ

 .ףוס ַא ןהֶא -- רעטייוו ױזַא ןוא

 לָאמ עבילטע עט'נזח יד טָאה -- ,עטַאלז ,עשז טקנעדעג --

 ףכית ,םשה-הצריםא .ןעטעּב טינ גנַאל ךיז טזָאל -- ןעטעּבעג
 | ! םשחה ןעמל ,ןע'רתסא טימ ,שיט ן'כָאנ

 ןוא עט'נזח רעד וצ האנש ענילָאמַא יד ןעסענרעפ טָאה עטַא;ז

 עט'נזח יד .,דובכ ןעקילאומש ןעבעגּפָא ןע'רתסא טימ ןעמוקעג ןיא
 טימ ןעוועג דּבכמ ייז ,ןפוא ןעטסנעש ן'פיוא ןעמונענפיוא ייז טָאה

 / ייז ייּב טדער עמ יוװ ,שטייד ףיוא לָאמ עלַא טגָאזעג ןוא לעגוק
 ,ינעטַאלז ,טינ סיּפע רהיא טסינעג סָאװרַאפ, : װעשטידרַאּב ןיא
 "! ןעסָאנעג גינעוו רָאנ ךָאנ טָאה רהיא ,ןעבעלכ

 ערעגנוי ס'עטַאלז ךיוא ןעמוקעגניירַא זיא ?לעסיּב ַא רעטעּפש
 עמהומ יד ,הנכש עטנעהַאנ ַא ןוא דניירפ רעטוג ַא ,רעטסעווש
 ןיא ןכדש ןמלק בר ךיױא ;ןע'שינייּב ןַאס רהיא טימ לעטנעי
 ןוא ,תּבש טונ ןעטיירּב ַא טימ ןוא םינּפ גיד'תבש ַא טימ ןיירַא
 רע ,ןעקילאומש טעװװעשניוװעגוצ רע טָאה ,"םייחל, גידנעקנירט
 -סנק ַא ףיוא יקַאט ,?עדנהוז ןייז ןיא תחנ סיורג ןעּבעלרעד לָאז

 .ןעכיג ןיא ,םשה-הצרידםא ,לָאמ

 -רעפ ,טגָאזעג ןמלק בר טָאה -- !ךיא בָאה גונענ ּבָאה'כ --

 יד זיִּב עטָאּפַאק רענעסעלטַא רעד ןופ ?עּברַא יד נידנעשטַאק

 טהעז -- .דרָאּב רעיורג רעד ייּב ךיז גידנעמעננָא ןוא סנעגיוּבנעלע
 ,טינ יז טָאה רָאה לעיפ ױזַא טינ טָאה יז ?עניימ דרַאּב יד והיא
 טָאה ןמלק ּבר) ָאדָאד-ַא טָא ךיז ייּב גָארט ךיא םיכודיש ל?עיפיוו

 ...? קילאומש ,וד טסכרָאה .(ןרעטש ן'פיוא דנַאה רעד טימ ןעזיוועּב |

 ןענָאלשעגרעּביא קילאומש םהיא טָאה -- ? ךייש זיא סָאװ --

 ן'פיוא ףױרַא טמוק ךייַא סָאו ךיא סייוו -- .ןעטימניא עמאס
 !ןעניז ןיא טינ וליפא ךָאנ סָאד טָאה עמ !{ּפָאק
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 ,ןע'רתסא טימ טקיקעגרעּביא עליסוי ךיז טָאה רעטרעוו יד ייּב
 ,ּפָאק ןיא הבשחמס א טונימ רעד ןיא ןעפַאלענכרוד ייז זיא סע ןוא

 ןעכלעו ןופ ,קנַאדעג רעיינ 6 ;ךיילג ןעדייּב ייּב הבשחמ ןייא

 ןופ  ,קנַאדעג ַא ,טסואוועג טשינ רָאנ רעהַא זיּב דייּב ןעבָאה ייז

 לעגני רעקװעּפעזַאמ ַא ןוא ?עדיימ רעקוװעּפעזַאֿפ א ןעכלעוו
 ןעגנַאפעג ,טפעלּפעג דרעוו ץראה רעייז ןוא רעייפ יוװ טיור ןערעוו

 .. הלכדךתחו :זיא קנַאדעג ם'נוט ןעמאנ רעד .טכירעגמוא רָאג

 רעדָא לעדיימ רעקוװועּפעזַאפ ם'ייב זיא "הלכ-ןתח, טרָאװ סָאד

 רָאנ ,רע'טושפ ַא ,ןַאמָאר רעצנַאג א ?לעגנוי רעקוועּפעזַאמ ם'ייב

 טשינ ,רעטכאפעג ןייק טשינ ,ןאמָאר רעכילרעדנואוו ַא ,רענעש ַא

 ןיא רָאנ ,רעטכארטענסיוא ןייק טשינ ,רעט'חכאלמ'עג ןייק

 יא ןוא תמא יווא ,ןעצנוק ןהָא ,תומכח ןהֶא ,ןַאמָאר רע'תמא

 | .ןילַא רוטַאנ יד יו ,טושפ

 לעסיּב ןעגירעּביא םוצ טשרָאקַא ןעמענ ךיז רימָאל דניצַא --
 טָאה רע ןעוו םעדכָאנ ,ןעפורעגסיוא קילאומש טָאה -- ! הקשמ
 ?עסיב ַא ןיא ןוא עלעּפַאק ַא טכוורעפ ןעשנעּב ןמוזמ םוצ ןיוש
 { בורּפ ַא והט ,רָאנ ךיז םענ ,שינייּב ,ונַא -- .ןערָאװעג ךיליירפ

 ,לעסיּב א טלעוו רעגיטנייה ןופ ןיוש ןַאמרעגנוי ַא יו ,שינייּב

 ןעמונעג טָאה םלוע רעד ןוא ,ךעלשעלפ יד ןענעפע ןעמונעג טָאהװ

 םייחל נידנעקנירט ,ךעלעּפַאק וצ הקשמ ס'נעדעי ןופ ןעכוזרעפ

 טימ סטוג סָאדלַא ןערעדנַא םעד סנייא ךיז גידנעוועשניוווצ ןוא

 ,גנַאל יוַא ,לארשי 72 ן'פיוא תומחנו תועושי טימ ןוא חטנרּפ

 טָאה עמ .טּפָאלקרעפ טכער יקַאט ,םסובמ ןערָאװעג זיא ןעמ זיִּב

 זייוכעלסיּב ןוא ןעלכייסש ,לוק ןייא ןיא עֶלַא ןעדער ןעמונעג

 ןױוש ,ןיײרַא לעזעלג ןיא זָאנ רעד טימ ןעקיּפ ,ןעלמירררעטנוא

 .ליומ םוצ גידנעפעדט טינ טעמב

 -נוא לעסיב א סָאד ךיז ןעבָאה ייז יו ,טהעז ,רָאנ טהעז --

 ,טסעומשעג ךיז ןעשיווצ רעּבייו יד ןעּבָאה -- !טעוװוענליּפעגרעט

 טימ גידנעזייוונַא ןוא ?עקניוו ַא ןיא רעדנוזעּב ךיז גידנעּביולקרעפ
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 ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ סע -- .ןעליבסנאמ יד ףיוא רעטכעלעג א

 ! ןעּבעלכ ,לעסיּב ַא ןעהורּפָא ןעגעלוצ ךיז טלָאז רהיא ,הלוע

 יַארַאפ םעד יװ ,טרעהעג רעּבֶא סָאד ןעּבָאה ןעליבסנַאכפ יד

 טעוועשניוועגוצ ןוא סרעייז ןָאהטעג ךיז ןעּבָאה ייז ;יינש ןעגירהָאי

 ךיז ןעּבָאה רעּבייו יד ןוא .לארשי ?ללכ ן'טימ סטוג סָאדלַא ךיז

 גידנעדעררעּביא ,טייקשיתּבה-לעּב ינינע ןענעו טדעררעפ קרַאטש

 טַאהעג טשינ טייצ ןייק רָאנ טָאה רענייק ןּוא ,ערעדנַא סָאד סנייא

 ןע'רתסא וצ טקורעגוצ עלייוורעד ךיז טָאה עליסוי יו ,ןעקרעמעּב וצ
 טָאה םהיא טימ סָאװ ,גנידסלַא טלהעצרעדסיוא רהיא טָאה ןוא

 טשינ לָאמנייק ךָאנ ןיא ןעליסוי .רהָאי יירד יד ןיא טריטַאּפ

 סע :תּבש םענעי יװ ,ןעצרַאה ן'פיוא טנעלענפיוא ױזַא ןעוועג

 ,שנעמ רעצנַאג ַא ,רעסיורג ַא זיא רע זַא ,טכַאדעג םחיא ךיז טָאה

 ןעּבעל ןייז ןיא תורצ גונעג טכוזרעפ ןיוש טָאה סָאװ ,שנעמ א

 .טמַאלפעג ןעּבָאה ךעלקעּב יד ,טצנַאלגעג םהיא ןעּבָאה ךעלגיוא יד

 ןייז ןיא רע טָאה ,רעסיורג ַא יו ,דנעה יד טימס גידנעכַאמ ןוא

 -רעד ןופ ןעהעזעגסיוא ךעל'האּפ יד טימ עלעקטַאפַאק ןעגנַאל

 טימ רָאנ ,סצרוק ַא ןוא סניילק ַא ,עלעדיא ןיילק א יװ ,סנעטייוו

 עליסוי ,ןעדיא ַא ןופ ךעלקעשטשיּפ עֶלַא טימ ,סעקמעטסָאּפ עלַא
 יירד יד ןעזעוועג םהיא ןענעז סע רעטיּב יו ,טלהעצרעד רהיא טָאה

 ,ןיצימ ייּב ,ןעטרָאד ןענַאטשעגסיױא זיא רע תורצ לעיפיוו ,רהָאי

 הליחתכל .ךרד ?לעקיטש ַא ףיוא ןענַאלשעגפיורא ךיז טָאה רע זיב

 טמהירעּב ךיז ,ךילדניירפ ץנַאג ןעמונענפיוא יציס םהיא טָאה

 עכיצ ימ .רעדנוזעּב ןעכילטיא רַאפ לע'ררושמ יינ ןייז טימ

 ױזַא טינ ןעליסוי טימ ןיא ,ּבייוו ס'יצימס ,טסייה סָאד ,רעּבָא

 יו ,טקוקעג םהיא ףױא טָאה יז ;יצימ יװ ,ןעוועג ןעדעידפוצ

 גונעג טאהעג טָאה יז ;ּבוטש ןיא רעפע ןענירעביא ןייא ףיוא

 הרקע ןייק ןעוועג טשינ ןיילַא ןיא יז .ךיוא םהיא ןהֶא סרעפע

 עלַא ,רהָאי עֶלַא ?ע'ררושמ יינ ַא ן'יציס ןעלעטשוצ טנעלפ ןוא
 ,ןעהעזענסירַא טשינ טָאה עמ .סנענייא ןייֵא ,סעיינ א רהָאי

 ייב רעדָא ןַאמ רהיא ייַּב ןייז לָאז סוהיא ןעלדניק ךס סָאד זא
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 ןייז לָא/זס ,יתית-אכיהמ ,טינרָאו ;טנעלעננָא קרַאטש רהיא

 זיא'ס רָאנ ,ןעוועג רעכיילג יאדוא טלָאװ ,דניק ַא טימ רעגיצניוו

 טרָאד ךיז ןעּבָאה סע ןוא .ןערעגלַאװ ןיוש ךיז סע זָאל ,ָאד ןיוש

 "םיוא ךיז ןעּבָאה ייז זיּב ןוא ,טסימ יו ,רעדניק "טרעגלַאוװעג,

 ,רעגנוה ןעטילענ ךַאּבענ ייז ןעּבָאה ,ךעלסיפ יד ףיוא טּפַאחעג

 ןעסירעגסיוא טוג ,ןעמוקענּפָא טונ ,סיוורָאּב ןוא טעקַאנ ןעגנַאגעג

 -ניירַא ,עליסוי זַא ,ןעלעטשרָאפ גנירג ןיוש ךיז ןָאק עמ .ןערָאװעג

 ,טָאה ,ךעלשינעפעשעּב עמערָא ?עיפ ױזַא ןעשיווצ גידנעמוק
 טצרַאװשרעפ ןיא רע ;טקעלעג טשינ נינָאה ןייק ,ךילנהעוועג

 .ןעגרָאּברעפ ךיז ייּב תורצ יד גידנעגָארט ,ייז טימ ךיילג ןערָאװעג

 ןעּבָאה ךיוא ץעווערטעט ןיא ןעוועג טרעשעּב זיא ןעליסוי ,?לכה

 ,תוכאלמ-ּבטטש ףיוא טצונעּב םהיא טָאה יז ;עמַאמפיטש ַא

 ם'נופ קישָאק םעד רהיא ןעגָארטכָאנ ,גנעג עֶלַא ףיוא טקישעגמורַא

 ךָאנ ןוא דניק סָאד ןעגעיוו ,טחוש םוצ תופוע יד טימ ןהעג ,קרַאמ

 ןעטכער ַא טפָא ץנַאג ייּברעד גידנעּפַאח ,ןוהט טייברַא עכלעזַא

 גידנעגעל ןוא ,דניק ןענייא ןייֵא יו ,קַאסוטס ַא ןוא ּפינק ַא ,שטַאּפ

 טנייה .רעניטשרָאד ַא ןוא רעגירעגנוה ַא ןעפָאלש טפָא ץנַאג ךיז

 יד םידבח ענייז ןופ ןעטרָאד ןעגַָארטעג טָאה רע סָאװ ,םירוסי יד

 טָאה עליסוי !תורצ עגיטייז עכלעזַא ךָאנ המודכו ,םיררושמ

 טָאד טָאה רע !רהֶאי ערעטיּב רהעז יירד ץעווערטעט ןיא טָאהעג

 ן'יצימ גידנעלהעצרעד טשינ ,דייהרעליטש ןעגָארטעגרעּביא רעּבָא

 .םוקשו סח ,עלעטש יד ןערהעוונָא טשינ לָאז רע ידכּב ,השעמ ןייק

 טנערעלעג טָאה רע ,רעייט רהעז ןעוועג םהיא ייּב ןיא עלעטש יד
 -עג ,רדח ןעצנַאג םעד ןעגנַאנעגכרוד ,ררושמ תוכלה קשח טימ

 רע ןוא ,עמיטש יד ךיז גידנעטייּברַאסױא ,ןזח ףיוא טרעידוטש

 ס'יצימ טשינ רהעמ ןיוש ףרַאדעּב רע זַא ,שוריפּב ןעגָא; דניצַא ןָאק

 עלַא יו ,טוג ױזַא ,םשה ךורּצ ,ןעטָאנ ןיא רָאלק זיא רע .הרות

 ןעכיצימ ןענָארט וצ ביוחמס טינ רהעמ ןיוש ןיא ןוא ,םיררושמ

 ןָאק רע .דניק סָאד רהיא ןעגעיוו ןוא קרַאמ ם'נופ קישַאק םעד

 ןעטסערג ם'ייּב עלעטש עטסנייפ יד ןעטערטרעפ דניצַא ןיוש
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 ,טלעוו רעד ףיוא לעסיּב ַא סורַא טרהָאפ רע ןעוו ןוא ,ןזח-טלעוו

 .ןעכַאמ טכעלש טינ סיוועג רע טעוו

 ךיז ןעכָאו רֶאַּפ ַא ףיוא םייהַא ןעמוקעג ךיא ןיּב דניצַא --

 -- .גנולהעצרעד ןייז טזָאלעגסיױוא עליסוי טָאה ױזַא -- .ןעהורּפָא

 רָאנ טרַאו ךיא .ןוהט וצ סָאװ ןעסיוו ןיוש ךיא לעוװ םעדכָאנ

 ןעמענ ךימ טנָאזענוצ רימ טָאה סָאװ ,םענייא ןופ לעווירב ַא ףיוא

 ,תוריכש ןעש ךָאנ ןעלהָאצ רימ וצרעד ןוא -- תואצוה ענייז ףיוא

 ,ןעכַאמ ךילקילג רָאנ ךיס טעוװ רע ,ללכה .תוסנכה עגיטייז ץוחַא

 רענעי .טלעוו רעד ףיוא םהיא טימ ןערהָאפסױרַא לָאז ךיא יּבַא

 "סָאּב הילדג, .ררושמ ן'יצימ ייּב יקַאט ןעוועג לָאמַא זיא דיא

 ,ץעווערטעט ןיא ללה ןענָאז טרעהעג ךימ טָאה רע .םהיא ןעמ טפור

 ,רע טגָאז ,ריד נױט סָאװ,א :ןערָאװעג ןעטָאזעגוצ רימ וצ רע זיא

 *לעּב סענעי יו ױזַא ,ןזח ןייֵלַא רעסעּבכ רעוו וד ? תוררושמ סָאד

 .. ןעננולקעג םהיא טימ טָאה טלעוו יד סָאװ ,רע טנָאז ,לע'תיּבה
 טימ וד סָאװ ,רתסא ,ריד ןעקנַאדרַאפ וצ ץלַא סָאד ּבָאה ךיא

 ,ץעוערטעט ןייק טקישענּפָא טלָאמעד ךימ ןעּבָאה ןעמַאמ ןייד

 ,ָאד טָא ןערעגלַאו ךיז טפרַאדַאּב ךָאנ ךיא טלָאװ ,רהיא טינ ןעוו

 ...עקוװעּפעזַאמ ןעטסיוו םעד ןיא

 רהעז ןעליסוי ךיז טליוו ,רעטרעוו עטצעל יד גידנעגָאזסױרַא

 ,ךיוא סָאד רהיא ןעלהעצרעד ןוא דנַאה רעד ייּב ןע'רתסא ןעמעננָא

 יו ,רדסכ רהֶאי יירד עלַא רהיא ךָאנ טגנעּבעג טָאה רע ױזַא יו

 ,ךיוא רהיא רַאפ ןוא ןעטַאט ן'רַאפ טָאג ןעטעּב טנעלפ רע ױזַא

 ןעמענמורַא ןוא םולח וצ ןעמוק טפָא םהיא טגעלפ יז ױזַא יו

 ייז תעשּב ,טלָאמעד ןעמענמורַא םהיא טנעלפ יז יװ ױזַא ,םהיא

 ןיא דניצַא זַא ,טלהיפ עליסוי .רעדניק עניילק ןעוועג ךָאנ ןענעז

 טזייוו סע ...ןעוועג זיא לָאמַא סָאװ ,סָאד טשינ ,שרעדנַא סיּפע
 ,רעהירפ סָאװ ,רתסא יד טינ זיא רתסא זַא ,סיוא םהיא ךיז

 ,ןעטיבעגרעביא הנושמ רהָאֹי יירד יד ןיא תמאּב ךיז טָאה רתסא

 ןעהעזענסיוא טָאה םינּפ רהיא ןוא ,רענעש ןוא רעכעה ןערָאװעג
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 יסיוא םהיא ךיז טָאה סע .רעהירפ יװ ,שרעדניק יוזַא טינ ןיוש

 -נַאלג ,עגיטכיל עּבלעז יד ןענעז ןעניוא יד שטָאח זַא ,ןעזיוועג

 םָאװ ,רעד טינ זיא קוק רעד רָאנ ,רעהירפ סָאװ ,ןעגיוא עגידנעצ

 "רעד ַא ןֹופ יװ ןיא סרהיא ןהעזסיוא עצנַאג סָאד ןוא ,רעהירפ

 ןוא סרהיא ןעדער סָאד ךיוא .ןעשנעמ ןעטרהָאיעּב ,םענעסכַאוװ

 .הלכ ַא ייּב יװ ,עסיורג ייּב יו זיא סעקמעטסָאּפ ערהיא עלַא

 ןעסייוו ,ןעטיירּב .רחיא ףיוא זַא ,ןעזיוועגסיוא םהיא ךיז טָאה סע

 םָאד ןוא ,ןעשנעמ ןערעטלע ןייַא ייּב יו ,?עשטיינק ַא טגיל ןרעטש

 זַא ,לָאמַא .לָאמַא סָאװ ,סָאד טשינ ראג ןיוש זיא סרהיא ןעכַאל

 טָאה סע -- ןעננולקעג סרחיא ?וק סָאד טָאה ,טכַאלעג טָאה רתסא

 ףרַאדעּב יז תעשּב ןייַא ךיז יז טלַאה דניצַא ; ןערעה טזָאלעג ךיז

 ..יענידיא ַא ,עטרהָאיעּב ַא ןעוועג ןיוש טלָאװ יז יו ךיילג ,ןעכַאֿל

 ליו רע .סיפ יד זיּב ּפָאק ןופ יז טכַארטעּב ןוא טציז עליסוי

 -רעפ טָאה רע רעכלעוו טימ ,רתסא ענענייא יד רהיא ןיא ןעניפעג

 םהיא ךיז טכַאד סע ןוא ,ןערהָאי עשרעדניק ענייז עּלַא טעמכ טכארּב

 רהעמ סָאו ןוא .ןערָאװעג טרעדנערעפ קרַאטש זיא יז ןַא ,סיוא

 רע רהעמ סָאװ ;רתסא ךיז טמעש רהעמ ,יז טכַארטעּב עליסוי

 .רתסא םהיא ןופ ךיז טרעטייוורעד רחעמ ,ברקמ רחיא וצ ךיז זיא

 ףיוא םענייאניא לָאטַא ןענעז סָאװ ,רעדניק עגיזָאד יד ןעשיווצ

 ַא ןעסכַאװעגסיוא םיצולּפ זיא ,ןערָאװעג ןעניוצרעד טסימ ןייא

 ןעמעש ןופ ,ןעּבָאהץרא-ךרד ןופ הבשחס ַא .הציחמ ַא ,דנַאװ

 .עדייּב יז וצ טּפַאחעגניירַא ךיז טָאה ,ךיז

 -- .ןענװַאד ךיד ןערעה וצ ןעוועג טרעשַאּב טינ זיא רימ ---

 -- .עלעביימש ךילדניירפ ַא טימ ןָאהטעג גָאז א רתסא םהיא טָאה

 םיירגעגוצ ,שיט ןעגיד'תּבש םעד טכַאמעג גיטרַאפ ּבָאה ךיא זיּב

 ךיא זַא ,טפַאשגנע ַאזַא ןערָאװעג ?הוש ןיא זיא ,ןעזיימעלָאש עלַא

 .ןעגָאלשרעד טנַאקעג טינ רָאג ךימ ּבָאה

 טָאה -- ?ןיירַא להוש ןיא ןעגנאגעג טזיב ?יקַאט ,יוא --

 טרעדנואוורעפ םהיא ןעּבָאה ןעגיוא יד ןוא ןענירשעגסיוא עליסוי
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 ךיז טליו סע זַא ,טלהיפרעד םיצולּפ טָאה רע .,טעשטשילּבעג

 סע ;זלַאה ןיא םהיא טעּפַארד ןוא טלעציק סע :ןעגניז םהיא

 ! ןענניזסיוא ךיז זומ רע ,זומ רע -- ןעטפול רעד ןיא םהיא טגָארט

 טָאה סע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ טָאהעג בעיל עליסוי טָאה ןעגניז

 ןופ עליסוי טגעלפ ןעגניז ןעלעוו ןוא ,ןעגניז טלָאװעג םהיא ךיז

 ,טוג רהעז רעדָא ןעוועג םהיא זיא'ס ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןָא דימת

 טנעלפ סע זַא ,טלָאפעד -- ,ןעצרַאה ן'פיוא טכעלש רָאג רעדָא
 ןםיוא ןעסינגעצ ךיז רע טנעלפ ,ןעצרַאה םוצ ןעטערטוצ םהיא

 ךיז טָאה ,ןע'רתסא ןעבענ ,דניצַא ךיוא .יײװַאלַשס ַא יו ,זלַאה

 ,רעלופ ןוא רעטיירּב םהיא דרעוו ץרַאה סָאד יו ,טלהיפעג עליסוי

 שיט ם'נופ ןענַאטשענפױא זיא עליסוי .,ןעגניז םהיא ךיז טליוו סע

 -נָא טָאה ןוא ,רָאנ בוטש ןעטימ ןיא טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה ןוא

 טוג ןעטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,םלוע רעד .,ןעגניז וצ ןעּביױהעג

 ןוא ףָאלש ם'נופ יװ טּפַאחעגפױא ךיז טָאה ,לעזעלג ן'רעטנוא

 -קעװַא ןעּבָאה רעּבייו יד ךיוא .ןערעהיוא יד טלעטשעגפיוא

 ס'עליסוי ןערעה וצ ידכּב ,סעומש ַא ןעטימניא עמַאס ןעפרָאװעג

 .הניגנ

 ןושלּב טסייה סָאװ סָאד ,רעטרעוו ןהֶא עליסוי טָאה ןעגנוזעג
 רענליוו רעד לָאמַא טגעלפ לעטש ַאזַא ,"לעטש ַא ןעמענ, םינזחה
 .תוחילס עטשרע יד וצ סטכַאנוצ-תּבש ןעגָאז לע'תיבהילעּב

 ןופ ןערערט ןיא ןעמיווש ןענעלפ -- ןעמ טלהעצרעד -- ןעדיא,

 .ןעמונעג עליסוי דניצַא טָאה ?עטש ןימ ַאזַא טא ..."תוקיתמ סיורג
 ןעגנַאזעג עסיז ,תולוק ענעטלעז ןעסָאגעג ױזַא טָאלג ךיז ןעּבָאה סע
 יד גידנעליפנָא ןוא ןעטרָאד ןופ גידנעהילפסיורַא ,זלַאה ןייז ןופ

 -צרַאה ,גירעיורט ַא טימ ןעסָאגעצ ךיז רע טָאה טא .בוטש עצנַאג

 גידנעכַאמ ,טעּבעג ַא טימ ןוא תונמחר ַא טימ ,גנַאזעג גידנעסייר
 ןעטלָאװ תולוק יד יוװ ךיילג ,ןעצנוק ענעדעישרעפ זלַאה ן'טימ
 רע טָאה טָא ןוא ; סױרַא רעסַאװ ם'נופ ןעגנַאגעג ןוא ןעקוט ךיז

 ןייז ןופ ןעננולקעג ןעּבָאה רעטסנעפ יד זַא ,יֹוזַא טרעזייּבעצ ךיז
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 רעליטש ןייז ףיוא ןעגנַאגרעפ ךיז רע זיא טָא ;?וק ניכליה קרַאטש

 רעליטש ,רעגירעדינ ןוא רעגירעדינ לָאמ עֶַּלַא ,עמיטש רעכייוו

 ,טייווטייוו ץיגרע ןערהָאפרעפ טלָאװ רע יוװ ךיילג ,רעליטש ןוא

 ןופ ןוא ,ףעיט רהעז-רהעז ,גירעדינ ץנַאנ ץינרע ךיז טזָאלעגּפָארַא

 ךיז גידנעטישעצ ,ןעגנַאזעג עטַאלג ,עכייוו רעהַא טקישעג ןעטרָאד
 עניילק יוװ ךיילג ,עלערט ענּבירד עכלעזַא ןיא השעמ תעשּב

 סנייא ּפָארַאיּפָארַא גידנעלַאפ ,טעשטַאקעג ךיז ןעטלָאװ ךעלסעּברַא

 ךיז רע טָאה טָא ןוא ...תוריהמ ךילקערש ַא טימ ערעדנַא ס'כָאנ

 ,יירשעגסיוא ןייֵַא טימ ,דלַאװנ ַא טימ טּפַאחעגפיױא יו רעדעיוו

 רעד ,גנַאג ןעשידיא ן'פיוא ,טעּבעג ַא טימ ןוא רעזייּב ַא טימ

 ,ףױרַא טקוררעפ ךעלזוטרַאק יד ,רעזענ יד טזָאלעגּפָארַא טָאה םלוע

 ,טּבעירטעּב יא ,גיד'בוט-םוי יא ןעוועג ,טגרָאזרעפ ,טפעיטרעפ ךיז

 טרעהרעד עמ זַא ,ןעדיא ייּב זיא רעגייטש רעד יו ,טלעגָאװרעּפ

 יד טגעלעגפיונוצ ןעּבָאה רעּבייוו יד ךיוא .ןענניז רעדָא ןעלעיּפש

 ?הוש ןיא יו ,םינּפ םורפ ַא ןעגיוצעגנָא ,ןעצרַאה ן'םיוא דנעה

 ,ומש ךורבו אוה ךורּב, ןערעפטנע ףרַאד עמ תעשב ,ןענווַאד םוצ

 זיא רע :םינ רָאג ןיוש ןעמ טסעומש ןעקילאומש ןופ ..,"ןמָא

 סאו ,תוסוכ עכילטע יד ןופ ;םלוע םעד ףיוא טינ רָאג ןעוועג

 יד ,טרעקַאלפעצ םינּפ סָאד םהיא ךיז טָאה ,טכַאמעג טָאה רע

 ַא יװ ,ןעהעזעגסיוא רע טָאה גידנעלכיימש ןוא ,טנערּבעצ ןעגיוא

 םהיא טָאה הקשמ לעסיּב סָאד .,ןענייוו ם'ייּב טְלַאה סָאװ ,שנעמ

 םהיא ךיז טָאה סע :שַאמשימ לעקיטש ַא ּפָאק ןיא טכַאמעגנַא

 ,םייוו טינ ָאד םִא טהעטש יז יװ ,ּבייוו ןייז עדלעז טלעטשעגרָאפ

 .לע'דיחידּב רהיא ןעליסוי ןופ טלעווק ןוא ןערערט טימ טקוק

 ,ךיז טסָאה -- קילאומש רהיא וצ טכַאמ -- ,עדלעז ,ונא

 .. ?ַאה ,ןעליסוי ןייד ףיוא ,ךייש זיא סָאװ ,טכערעג ,רעגיײטשַא

 ;ןענַאלּפ ײלרעלַא הבשחמ רעד ןיא רָאפ םהיא ךיז טלעטש סע

 עמ -- ןעריט יד ּפֶא םהיא טגָאלש עמ זַא ,םהיא ךיז טכַאד סע

 ןעּבעג םהיא ןעליו ,ןע'שלח םיבצק יד .ןזח רַאפ ןעליסוי ?יװ

 טייל רעצווערטעט יד ;הסנכה ץוחַא ,ךָאװ ַא ךעלברעק גיצנַאווצ
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 טשינ םהיא ןעליוו ייז :םינָארַאנ ןייק טשינ ךיוא רעּבָא ןענעז
 -שַאק ןופ ,עלעּפמ ַאי ןופ ןוא .,..ןפוא םושּב ןעזָאלּפָא
 םורַא טדעטש עֶלַא ןפ א עקוועדַאקַאמ ןופ ,ווערעּפ
  ףָאנ םהיא טיג, .ךעלווירּב טימ םהיא ןעמ טפרַאוװעּב םורַא ןוא
 יבא ,ףױרַא ?עדנער ַא -- ּפָארַא ?עדנער ַא ,קילאומש ּבר ,רעהַא
 ןוא עגיטכיל עכלעזַא טא ..,"!ןעליסוי רעייַא ,רעהַא םהיא טיג
 ייב טעטנַאלּפעג ךיז ןעּבָאה ןעקנַארעג ןוא תובשחמ עכיליירפ
 םהיא גידנערעפעלשרעפ ןוא גידנעגעיוורעפ ,ּפָאק ןיא ןעקילאומש
 טרעהענפיוא טשינ טָאה עליסוי ןוא .ףָאלש-ןדע-ןג ןעסיז ַא ןיא
 ףיוא ךיז גידנעסינעצ ,זלַאה ן'טימ ןעצנוק ןעכַאמ ,ןעגניז וצ
 -רעד סע תעשב ,עלעגיופ-לעיּפש סָאד יוװ ,םינפוא יילרעדנעזיוט
 .ןוז עמערַאװ ,עגיטכיל ,ענעש יד ךיז רַאפ טהעזרעד ןוא טלהיפ
 ןופ ,םינּפַא ,זיא ןוא ןע'רתסא ךיז רַאפ ןעהעזרעד טָאה עליסוי
 טימ טינ תולעּפתה ןייז גידנעגָאזסױרַא ,ןערָאװעג לעּפתנ רהיא
 ןייז ןופ ןעגנַאזעג עכילטעג ,עכילרעדנואוו טיס רָאנ ,רעטרעוו
 ,עשירפ יד גידנעלהיפרעד ,ייוװָאלָאס רעד .זלַאה ןעכילרעדנואוו
 טזָאלעצ ,ןעגנוזעצ ךיז טָאה ,טייצ-ענסעוו עטּבעלעגפיוא סָאװ-רָאנ
 ,רעגייטש ןייז ףיוא ךיז ןעסָאגעצ ןוא ?לעזלעה סָאד

2419 

 רעד ףיוא ןעליסוי סיורַא-:טרהיפ סַאּכ הילרג

 ,.טלעוו רעיירפ רעספיורג

 זיא ,טקוקעגסױרַא טָאה עליסוי ןעכלעוו ףיוא ,סַאּב הילדג
 -רעפ .טנעכערעג טָאה עליסוי יו ,רעכיג ךס ַא ,ךיג ןעמוקעג
 םהיא ייּב טגעלעגּפָא ,ןזח םעד קילאומש וצ ךיילג רע זיא ןערהָאפ
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,שנעמ ַא יו ,ךיז טײרּפשעצ ןוא לעקעּפ סָאד



 םמילעיםולש 04

 וצ ןעמוק ןייז זיא ןעקילאומש ייּב .טלעוו יד ןעבַאמ ךילקילג

 ןעטלַאהעג סָאד טָאה רע ןוא ,טגעלעגנָא קרַאטש ןעוועג ןערהָאפ

 וצ הליחתכל ּפָארַא-ןערהָאפ ןעשנעמ סָאװ ,דובכ ןעסיורג ַא רַאפ

 רַאפ ןעוועג ןעלעפעג רהעז חרוא רעד םהיא זיא וצרעד םהיא

 .ןעשנעמ ןעשיטייל ַא

 רהעז זיא סָאװ ,ןױשרַאּפ ןימ אזַא ןעוועג זיא סַאּב הילדנ

 רע זיא לעסיּב ַא .זיא רע סָאוו ןעפערט וצ ןעוועג רעווש

 ,טצריקרעפ לעסיּב ַא עטָאּפַאק יד : "טלעוו רעניטנייהק ןופ ןעוועג

 ןוא ןערעהיוא יד רעטניה טעשטַאקרעפ תואּפ עּבָארג עצרַאוש יד

 טשינ ,ןעגױּבעגמורַא גיצנוק ,גיבעלייק דרָאּב עטכידעג עצראווש יד

 -"קעװַא בירעמ וצ ךיז רע טָאה רַאפרעד .ןעריױשעגמורַא הלילח

 קרַאטש ךיז ,העש ןעּבלַאהרעדנָא ףיוא הרשע-הנומש טלעטשעג

 -- ןעטייז עדייּב ףוא ּפָאק ן'טימ ןעפרָאװעג ןוא טלעקָאשעג

 ם'נופ ץפיז ןעפעיט ַא לָאמ עֶלַא גידנעזָאלסױרַא ,סקניל ןוא סטכער

 ךיז טָאה -- ,"דיא רעמורפ ַא ,סיוא טזייוו סע! .ןעצרַאה

 ןעסע ןוא ןעשַאװ ךיז חרוא םעד גידנעטעּב ,טכַארטעג קילאומש

 הילדנ טָאה ערעשטעוו רעד ןופ םייצ עצנַאג יד .,ערעשטעוו

 -טנעעג ןוא דניזעגזיוה ןייז טימ ןעקילאומש טכַארטעּב ,ןעגיוושעג

 רעד טכַאמ סָאװ :רעטרעוװ יירדזייווצ ַא רָאנ ןעליסוי טרעפ

 ןעשנעּב ן'כָאנ טשרע .ררושמ רענעי טכַאמ סָאװ ,ררושמ

 -העצ ,ףױרַא ןעגיוא יד טצנַאלגרעפ טָאה חרוא רעד ןעכלעוו ייּב

 םהיא טימ טצעזעגקעװַא קילאומש ךיז טָאה ,רעטרעוו יד גידנעל

 חכמ לעסיּב ַא ןעסעומש עלעקניוו ַא ןיא ןעייווצ ןיא רעדנוזעּב

 .ןעמוקעג םעד ּבעילוצ זיא רענעי סָאװ ,ןינע םעד

 יקַאט לָאז עליסוי זַא ,םינּפַא ,סָאד טסייה ,רהיא טליוו --

 ,ןָאהטעג גערפ א קילאומש םהיא טָאה -- ?ךייַא טימ ןערהָאפ

 | .ןירַא ןעגיוא יד ןיא םהיא גידנעקוקרעפ

 -טנעעג סַאּב הילדג םהיא טָאה -- ??יוװ ךיא ,טסייה סָאװ --

  סָאװ ,רענייא רימ ייּב זיא רע --- ,דרָאּב יד ךיז גידנעטעלג ,טרעפ
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 ףרַאדַאב עמ ;ןױשרַאּפ ןהעצעביז טימ ,םשה-ךורּב ,רהָאּפ ךיא

 -גיניילק ןייק טינ ךיוא זיא ,ערה-ןיע ןייק ,הרבח ַאזַא ןהעטשסיוא

 יו ,ָאי ךָאד טנעז רהיא ?קילאומש בר ,רהיא טניימ יוװ ,טייק

 ...רע טגָאז

 קילאומש םהיא טָאה -- ?ָאד ןעמ טסעומש סָאװ ,יאדוא ---

 -- .ןעכַאז עכלעזַא ןיא טינעג זיא סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,טרעפטנעעג

 ,לשמ5 ;ךיא סעומש ןעליסוי ןיימ ןעגעוו ,סָאד רעּבֶא ןיימ ךיא

 6 ?רעגײטשַא ,ןופרעד ןעּבָאה רִז ןָאק סָאװ

 ,טרעפטנעעג הילדנג םהיא טָאה -- ?ןעּבָאה טפייה סָאװ --
 ןעד זיא ןעּבָאה וצ ןעּבָאה -- .טייז ַא ןיא גידנערהאפרעפ רעדעיוו
 עמ ןוא לעטדעטש ַא ןיא טמוק עמ ,ךיז טכַאמ לָאמַא ? ךיילג

 ,רע טנָאז יו ,ןעמוקעג זיא ןעמ סָאװ טימ קירוצ קעװַא טרהָאּפ

 טּפַאח עמ ,טרהעקרַאפ ךיז טכַאמ לָאמַא ןוא ,אצי וּפגֹּב אובי וּפנּב
 סיוא ךיז ןעמ טגָאלש תואצוח ,קילאומש בר ,ללכה .רעטָאט םעד

 ןיֵא טהעטשרַאפ רהיא ;ךיז ןעמ טהערד ָא-וזַא-טִא ;סָאקַאי
 .ןעלהעצרעד טשינ ךָאד ןעמ ףרַאדַאּב ךײַא ?קסע

 טכַאמ -- .ױזַא ךיז טדער סע .,ךייש זיא סָאו ,ָאי --

 יו שטנעמ רעדעי ,םעד ןענעקַא רעּבָא סעומש ךיא -- .קילאומש
 רהיא .,ןיינ יצ ,םהיא טגָארט סע יצ ,טלַאה רע ואוו ,ןעסיוו ךָאד
 ? טהעטשרַאפ

 סע :ןוח ַא ףיוא ןעגָאז ןעמ ןָאק ?ןענָארט טסייה סָאװ --

 ,קילאומש ּבר ,ךייַא גערפ ךיא ?טינ םהיא טניופ סע יצ ,טניול
 .םינזח ענעי ןופ טינ ,רע טגָאז יו ,סיּפע ןיילַא ךָאד טנעז רהיא
 ?טהעטשרַאפ רהיא ...ןמז ?ב ;רענלהימ ַא יו דימת זיא ןזח ַא
 .ךיז טהערד סע ,טינ רָאג

 ףרַאדַאב ךיא ; טכערעג ,ןעּבעלכ ,טנעז רהחיא ,יקַאט ,ָאי --

 רהיא ייהעלע ?טהעטשרַאפ רהיא ,סניימ ןעסיוו רעּבֶא רימ ךָאד

 רהיא ,ךייש זיא סָאװ ; רחוס רעד ןיּב ךיא ןוא הנוק רעד טנעז



80 
 םכילעימולש

 ןוא ןעגעלרעּביא ןיוש ךימ לעװ ךיא ןוא ,זיירּפ ַא ןָא-טָאּב

 ? טהעטשרַאפ רהיא .טַארוקַא ןעטכַארטַאּב

 גידנעמענעצ ,הילדג טכַאמ --- ?זיירּפ ַא ייּברעד ןענָאז ךייש ---

 טדנעוו סע -- .םהענעגנַא רהעז ייּברעד גידנעלכיימש ןוא דנעה יד

 עמ ּבױא ,םעד ןיא לעסיּב ַא ןוא קילג ןיא לעסיּב ַא ןיוש ךיז

 ,םינ ןעד רהיא טסייוו ,ןעדיא ערעזנוא .םלוע ם'ייּב סיוא-טמענ

 ךייַא טָאנ טא .טינ םענעי ןוא טלעפעג םעד ?קילאומש בר

 ןעגעוטסעד ןופ ,ןילַא יציּפ ,ךיז טכַאד ,ןױוש :יציּפ

 } טע ...םהיא ךיז טכַאמ סע סָאװ ,תוכרּב יד ןעּבָאה ךימָאל

 ךיא ;סייװ ױזַא טינ רָאנ ןיימ ךיא 1 תמא ךיוא זיא'ס ---

 ןופ קלח:טירד א טימ ,ּבלאה טימ ןעועג ןעדעירפוצ טכָאװ

 ַא יו ,רהעמ טשינ עליסוי ןיימ ךָאד ןזיא םלועכ .ן'יציּפ

 ? ךייש זיא סָאװ ,דניק

 "טמוק ךייא ייַּב ?קילאומש בר ,דניק ַא טנָאז רהיא ,ָא ---

 ןעכַאז עגיטייז יד ;ךַאז ןייק טשינ ףרַאדַאּב דניק ַא זַא ,סיוא

 רהיא יװ ,לעיפ ױזַא לָאמ ןהעצ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ָאד ןענעז

 .ןעלעטשרָאפ ךיז טנָאק

 ,קילאומש טגָאז -- !םעד ןופ טינ סעומש ךיא ,ןיינ --

 ּבָאה ךיא -- .קירעּביױּב ןייק ןעכָארקרעפ זיא רע זַא ,גידנעלהיפ

 .ךַאז רעדנַא ןייֵַא רָאג ןעגָאז טכָאװעג

 טגעמ ?ענייו הנהנה יד יאדוַא טניימ רהיא ? עשזיסָאװ --

 ...זַא ,קילאומש בר ,ןעּביולג רימ רהיא

 .ךיא !ךיא ןיימ סָאד טינ -- .קילאומש טיירש -- ! הלילח ---

 !שרעדנַא סיּפע ןופ רָאנ דער

 לו ךיא דיא רעּבעיל ןיימ ,ןענעיד ךיז עשז טזָאל !ע --

 ...םָאר טגָאז ןיײלַא רהיא סָאװ ,יקַאט םעד ןענעקַא ןערהיפסיוא ךייַא

 ..ירערניק ןעגעקַא ןיימ ךיא

 טעּפש ץנַאג זיִּב עדייּב טרעדױלּפעג ךיז ןעמ טָאה ױזַא טָא

 -רָאג טימ ןעפָאלש טגעלעג ךיז טָאה קילאומש ןוא ,טכַאנ רעד ןיא
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 ןעּביירטרעטנוא ןעּביֹוהעגנָא סַאּב הילדנ טָאה ןעגרָאמ ףיוא .טינ
 ןוא ץיה ןעּבעגעגרעטנוא םהיא טָאה רע ;ןירַא געוו ןיא ןעליסוי
 שטָאח ,טייז ןייז ןופ עליסוי .טירט-סיפ ןעגנַאגעגכָאנ םהיא זיא
 עּבעיל ענייז טימ ןעגנערברעפ וצ םהענעגנַא רהעז ןעוועג זיא סע
 רעד ןיא ,ןיהַא ןעניוצעג םהיא טָאה סע רָאנ ,דניירפ עטוג ןוא
 רַאמ זיא'ס זַא ,ןהעזעג טָאה רע ,ןיירַא טלעוו רעיירפ ,רעסיורג
 ןייז וצ ,עקװעּפעזַאמ ןיא ןעביילּב וצ טשינ תילכת ןייק םהיא
 -רעד טשינ ךָאנ רע טָאה לעיצ ןייז .ןעננואווצעג ןוא ןעדנוּבעג
 םעד ןעגעוו תומולח עסיז ענעי טימ תוישעמ ענעש ענעי ;טכיירג
 ןעּבָאה עכלעזַא המודכו "קירַאנַאקח  ,"?ע'תיּבהילעּב, ,"עלעגנוי;
 ןוא ץנַאלג ןעצנַאג רעייז טימ טלעטשעגרַאפ רעדעיו םהיא ךיז
 ןעגיוצעג ץלַא םהיא טָאה סע ןוא ,ךעלקיטנַא ערעייז עלַא טימ
 ייווצ ףיוא סָאּב הילדג ייּב ןעטעּבענּפָא רָאנ ךיז טָאה רע = ,,,ןיהַא
 ךיז ןענעגעזעגוצּפָא ,עגינייז טימ ןעגנערּברעפ וצ ,רהעמ טינ ,געט
 ,ןײרַא העיסנ רעטייוו ַאזַא ןיי* ןערהָאפקעװַא ןייז רַאפ ייז טימ

 -- ? םייהַא קירוצ ןעמוק רע לָאז ,רהיא טרעלק ,עשז ןעוו --
 גערפ ַא ןערהָאפקעװַא ס'עליסוי ןופ גָאט ם'ניא קילאומש טָאה
 ןייז ןיא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה סע ןוא ,סַאּב .חילדג ייּב ןָאהטעג
 ,ןענייוו ליוו סָאװ ,שנעמ ַא יו ,שינרעטיצ ןימ ַא לוק

 סאב הילדג ףיורעד םהיא טָאה -- ?םייהַא טסייה סָאוו --
 -- .טייז ַא ןיא גידנעװערעקּפָא ,זיא רעגייטש ןייז יו ,טרעפטנעעג
 ןענעז רימ ?ןיירַא טרָא ןייא ןיא ץיגרע ןעד ןערהָאפ רימ ,םינּפַא
 ,ןעטרָאד ןעגרָאמ ןוא ,ָאד רימ ןענעז טנייה : ןעשטנעמ-טלעוו ךָאד
 ,טוג ןעכַאמ טעװ עמ יצ ,טסייו עמ ;טייל-דירי יד יװ טקנוּפ
 ,ךיז ןעמ טרהָאפ -- טרהָאפ עמ ,טינ ראג  ?ןיינ יצ

 רע ;שזַארוק םעד ןעריואוועגנָא לָאמ ַא טימ טָאה קילאומש
 רעד .גיד'מכילע-אל קרַאטש ,טרעדורעצ ןעוועג גָאט םענעי זיא
 םהיא טימ זיא סָאװ ןוא ,סַאּב הילדג רעד טָא זיא רעוא ;קנַאדעג
 וצ ןיוש ּפָאק ן'פיוא ןעמוקעג ןעקילאומש זיא -- "?רהעמ רעד
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 ,ןײרַא ּפָאק ןיא טקיּפעג עטַאלז םהיא טָאה וצרעד .,ךיפטעּפש

 יייק טינ ,ּפַאצ ַא ,טגָאזעג סנייטשמ ,זיא רע זַא ,םחיא ןעזיוועּב

 ...ןעטייל ייּב יוװ ,רעהירפ ןעגערפעצ טינ ךיז לָאז עטַאט א :עטשטג

 ןיא סע .ןידַא געוװו ןיא ןעביולקע; ךיז טָאה עליסוי ןוא

 -- עכַאטַאמוס א בוטש ןיא ןזוח םעד קילאומש ייּב ןערָאװעג

 ןיא גרַאװנעסע טיירגענוצ םהיא טָאה עמ !קעװַא טרהָאפ עליטוי

 טניז .ךַאקעלרעקוצ ןוא טעשזרָאק ,ךעלכיק ןעקַאּבעגנָא ,ןיירַא געוו

 עמַאמפיטש יד םהיא וצ זיא ץעווערטעט ןופ ןעמוקענ זיא עליסוי

 ףיוא ןעקוק וצ ןעּביױוהעגנָא טָאה יז ;ןערָאװעג ןעטיבעגרעביא רָאג

 וצ ןיוש זיא ,טוג ןערָאװעג זיא יז זַא ןוא ,ץרא-ךרד טימ םהיא

 ןעגרָאטהירפ ןעצנַאג םעד  .גערּב ןייק ןעוועג טשינ טייקסטוג רהיא

 ,טקַאּבעג ןוא טכַאקעג ץלַא ,ןעוויוא ם'נופ ןעטַארטעגּפָא טינ יז זיא

 סָאד .ןיירַא געוו ןיא ןעליסוי ץלַא ,טלעגערּפעג ןוא ןעטָארבעג

 טימ ןעדנוּברעפ יז טָאה לעכיט סָאד ,טמַאלפעג רהיא טָאה םינּמ

 "עגנייַא דנעה ערהיא טיס ןיײלַא טָאה ןוא רעטנורַא ןעקע יד

 ןופ גידנעהעזוצ .,ןיירַא געוו ןיא ?עקעּפ סָאד ןעליסוי טעװעקַאּפ

 ןעװעג ?חומ עליסוי רהיא טָאה ,טפַאשיירטעג לעיפ ױזַא רהיא

 סָאװ ,שטעּפ יד טימס ,תורצ יד טימ ,םירוסי עּלַא חרומג הליחמב

 טיירג טייצ רעד ןיא זיא רע .ןעטילעג לָאטַא רהיא ןופ טָאה רע

 ץרַאה ס'עליסוי .עמַאס ענעגייא ןייֵא יו ,יז ןעמענמורַא ןעוועג

 וצ יירטעג ןוא ןעפָא ,ךייוו ןעוועג ,ערהָאפקעװַא ןייז רַאפ זיא

 עלַא .גיד'בוט-םוי ךַאז עדעי :ויווענסיוא םהיא טָאה סע ,ןעמעלַא

 ייּב ןעזיוועגסיוא ןעּבָאה רעזייה יד טימ ןעסַאג יד טימ ןעשנעמ

 ערהיא טימ .וקוהעּכעזַאס ,ךיליירפ ןוא ניטכיל ,ןייפ םהיא

 -עגנייַא ,ערעטסניפ ערהיא טימ .ךעלסעג ערעטסניפ ,עגיטָאלּב

 ,טייל עטגרָאזרעּפ ,עט'כשוח'רעפ ערהיא טימ ןוא ךעלזייה עטרעקיוה

 רןג ַא יװ רָאנ יקַאט ןעניוא יד ןיא םהיא ייַּכ ןעהעזעגסיוא טָאה

 ןוא טּבעל גנידסלַא ואוו ,טנייש ןוא טהיִלַּכ גנידסּלַא ואוו ,ןדע

 ןערעי ןעשוקסיוא ןוא ןעמענמורַא טיירג זיא רע ןוא ,ךיז טהערפ
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 רע ראנ ,ןעגנַאגעג טשינ זיא ר ;לעגילפ טָאה רע ,ןעזיווענסיוא םהיא ךיז טָאה סע 10 ,חמש/ רע ףיוא גנירג ױזַא ןעֹוועֶג םהיא ןיא סע ,ןעגָארטענ ױזַא םהיא ןעּבָאה ןעקנַאדעג ענייז .רעדנוזעּב
 רע -- לעמיה ן'פיוא עווט; ./קוועּפעזַאמ ןיא טייצ עצנַאג יד ןיא עליסוי ,?ל2ה .ן/גנוזע; רָאנ ,טדערעג טשינ טָאה רע ;} טכיילעג ןוא טניישעג רָאנ ,טקוקעג טשינ טָאה רע :;טצנַאטעג טָאה
 ץטימ עלעקעזיליפת סָאד ןעמונעג טָאה עליסוי 1 טרהאפ
 ,ןע'רתסא טימ ךיז וענעגעזעג ֹוצ ידכּב ,ןײרַא פוטש ןיא ןעטַאלז וצ טּפַאהעגנירַא ךיז רע טָאה גידנעהעגייּברַאפ רָאנ ,ןענווַאד ןיירא שרדמה-תיּב זיא ןעננַאגעגקעװַא זיא ןוא עלעקעטש

 גע

 ןע'ותסא טימ ךיו טנענעועג עליסוי יֹוז

 .לָאמ עלילטע

 ,ןעּבעל רהיא ןיא טַאהעג רתסא טָאה ןעגיטכיל ַא גָאט ןייא
 ןעו ,גָאט רענעי ןעװעג זיא סָאד ;גאס ןעכילקילג ַא ,ןעטוג ַא
 ןעועג ךָאנ זיא סע ,ןיירַא געוו ןיא ןעּביולקעג ךיז טָאה עליסוי
 םערָא ן'רעטנוא לעקעז"ןיליפת ן'טימ זיא עליסוי תעשּב ,הירפ ראג
 עטַאלז .ןענעגעזעג ךיז ןיירַא ּבוטש ןיא ןעטאלז ֹוצ ?עמוקעגניירַא
 ךָאנ ןענעז םירפא ןוא השנמ רעדניק יד ,טיילק ןיא (עוועג זיא
 ןיא יז .רתסא ןייא רָאנ ןעזעוועג זיא ּבוטש ןיא ; ןעפַאלשעג
 טבָאקעג ןוא רעייפ ַא טנעלעצ ,קישטעּפירּפ ביי ןענַאטשעג
 -ּפָארַא יז טָאה ,ןעליסוי נידנעהעזרעד .ןעסייּבנָא ףיוא עירָאקזצ
 יד ןיּב טעשטאקרעפ ןעוועג רהיא ןענעז סָאװ .לעּברַא יד טואלעג
 ןוא ,דנעה עסייוו ;ענעש ערהיא גידנעזייװעבסױרַא ,םנעגיוּבנעלע
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 ןענעז רָאה יד .רעייפ ם'נופ טמַאלפרעפ ןעוועג רהיא זיא םינּפ סָאד
 סע יװ ןוא ןעלסכַא יד ףיוא ןעמרָאוװעצ ,ןעטכָאלפעצ ןעוועג רהיא

 ירָאה ַא טימ טקעטשעגרעטנוא ןוא ןעטנוא ןופ ןעמונעגפיונוצ זיא

 עסייוו סָאד .ןח רהעמ ךָאנ ןעּבעגעגוצ רהיא טָאה סָאד ןוא ,לעדָאנ

 רהעמ ךָאנ גידנעבענוצ ,טרירעמעשעג רהיא ףיוא טָאה לעכיטרַאפ

 יז טָאה דנעה יד .םינּפ נידנענייש ניטכיל רהיא וצ טייקניטניל

 ן'םיוא טכַארטרעפ ױזַא גידנעקוק ןוא ,ןעצרַאה ן'פיוא טגעלעגפיונוצ

 טדערעג טָאה רע סָאװ ,דער ס'עליסוי טרעהעגסיוא יז טָאה ,רעייפ

 ןופ רע טָאה ןעּביוהעגנֶא .רעהפיוא ןייַא ןהֶא רָאנ רהיא רעּביא

 טעוװ רע ,ןירַא געוו ןעטייוו ַאזַא ןיא קעװַא טרחָאפ רע סָאװ ,םעד

 : םוטעמוא ןייז טעוו רע } ינעטַאט -- טלעוו ַא ןעהעזנָא סָאד ךיז

 ןיא ,עקװװעטַאיּפָאלינג ןיא ,ווערעּפשַאק ןיא ,עקווערַאקַאפ ןיא

 ? טינ ואוו ןוא --- עקוועדַאיענוט ןיא ןוא ץעוערּפענד ןיא ,קסּפולג

 ןיא ןייז םהיא טיס טעװ רע זַא ,וצ םהיא טגָאז סָאּב הילדנ

 רעטַאעהט סָאד ןעזייוו םחיא ,ךיוא קסרַאיאטנָאנ ןיא ןוא קצינלעמח

 ,טסייה סָאד ,ררושמ טנייה ןיא רָאנעט ס'יציּפ ואוו ,ןעטרָאד

 ןעטרָאד זיא רע ,טגָאז עמ ןוא ,רעטַאעהט ןיא טכַאנ עלא טגניז רע

 רלעג ןעטַאט ןייז רעּביא טקיש רע :טלעוו עצנַאג יד יוװ ,ךילקילנ

 רעקװערַאקַאס רעד ןיא ןזח ןיא עטַאט ןייז ,רועיש ַא ןהֶא

 ןייז טניו ,טנייה ןוא ,ןעוועגנ ןויבאו ינע ןייֵא ,זיולק רעשי'בצק

 ירד יװ םוג םהיא ויא ,ןעראוװעג ןעּביוהעג ןוא סיורג יֹוזַא זיא ןהוז

 שטאה םהיא טפלעה מָאנ ןעוו ,טגָאזעג טָאה עליסוי ...טלעוו

 טלָאװ ,קלחיטנהעצ ַא שטָאח ,רָאנעט ח 'יציּפ יװ בלַאה רָאנ

 ןערהַאי ערעטלע יד ףיוא ןעטַאט ןייז טנערהָאוװעּב ,חשקשינ ,רע

 םיייּב דנוזעג סָאד ןעסיירנייַא ךיז לָאז וע .םחיא טזָאלעג טשינ ןוא

 ןױש ךיז געמ רע ;טעװערָאהע גונעג, :ןילַא רענייא דומע

 "ןעּבעלֿכ ,ןעהורּפָא
 ןעגיוא יד ;טציהעצ קרַאטש עליסוי ךיז טָאה ועטרעוו יד ייַּב

 עליסוי .טניישעג םהיא טָאה םינּפ סָאד ,טנערּבעג םהיא ןעּבָאה

 רהָאי ַא ןופ לעגנוי ַא ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,רניק ַא רָאג ךָאנ ןעוועג זיא
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 עשידיא יד ןופ רענייא ,לעגנוי סיורג א רָאנ ,רחעמ טינ ,ןהעצעּבעיז
 טייג רעד רַאט גיטייצ ןערעוו ןוא סיױא-ןעסכַאװ סָאװ ,ךעלגנוי
 ןעגָארטעג טָאה רע סָאװ ,תורצ יד קנַאד ַא .ךעלעדיא עגיטרַאפ
 - ַא ןערָאװעג ,טײּברַאעגסױא עליסוי ךיז טָאה ,ףיוא-זייווניילק ןופ
 ַא יו טדערעג ,רעטלַא ןייא יװ ןעגנַאגעג ,לעדיא גיטרַאפ ןיילק
 .טָאה ,דער ענייז גידנערעהוצ ,דיא ַא יו ךיז טרהיפעג ,תעדירּב
 -.סיוא 34. ריז לָאה סע :םהיא ףיוא ט'שודיח'עג רתפא ךיז

 רָאנ ,רהָאי יירד זיימ טינ ןערָאװעג רעטלע זיא רע ןַא ,ןעזיוועג
 ,"עּבָאסָא? ןייז ףיוא ,םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא ,רהָאי ןהעצ טימ
 .ןעכַאלעצ טינ ךיז לָאז יז ,ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טינ ךיז יז טָאה
 ןעבלַאהרעדנָא רהָאְי ַא טימ םהיא ןופ ןעוועג רעטלע זיא רתסא
 ַא ףױא יװ ,טציא ךיוא ןוא ,םהיא ףיוא טקוקעג דימת טָאה ןוא
 טָאה רעטרעוו ?טלעזַא בהיא ןומ גידנערעהרעד .לעננוי ַא ,דניק
 טשינ ,ןעדער .נזָאלעג םהיא טָאה ןוא ןעטכַארטעּב ןעמונעג םהיא יז
 .ףוס ז'זיב ןעואלסיוא בכשינ טעוװ רע זיּב ,םהיא ןענָאלשעגרעּביא
 רעטייוו סָאװ ,רעהפיוא זייַא ןהֶא רָאנ טדערעג טָאה עליסוי ןוא

 טרהעקעג ןוא ןענַאלּפ ענעדליג טנעלעגרָאפ ,ץיח רהעמ טימ ץלַא

 טָאה ,טונימ א ףיוא :?עטשענּפָא ךיז טָאה עליסוי זַא .טלעוװ יד
 :טלעביימש ןירניירפ * רהעז טימ ןָאהטעג גָאז ַא רתסא םהיא

 טסגָאז ֹוד סָאװ ,ןעסעגרַאפ טשינ םעדכָאנ טסלָאז ,רָאנ-העז --

 ,ןהוז רערעטלע םס'ש: 19 עמהומ ןיימ ,שרעהד-ןמלז יו ױזַא ,דניצַא

 -קעװַא טפרַאדַאּב טָאה רע תעשּכ ,רעהירפ .? םהיא טסקנעדעג

 ןוא ,גרעּכ ענעדלינ טנַאזענוצ רהיא רע טָאה ,דָארּב ןייק ןערהָאפ

 ייווצ סיּפע טקישעג רע טָאה ,טרָא ן'פיוא ןעמוקעג זיא רע דלַאּביװ

 זיִב ןעּביירש וצ טרעהענפיוא רע טָאה םעדכָאנ ןוא ,ךעלווירּב

 ןייק ןיא ןעגָאזוצ סָאװ ,םער ןענעקַא סע גָאז ךיא גָאט ןענימנייה

 ...םינ וכאלמ

 זַא ,ןהעזסיורַא טנַאקעג ןעמ טָאה רעטרעוװ עניזָאד יד ןופ

 ס'עליסוי ןופ ןעוועג ןעדעירפוצ קרַאטש טינ ךיוא זיא רתסא
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 ףןעוועג גנירג טינ ץרַאה סָאד רהיא זיא סיּפע ; ןעדהאפקעװא

 רע ;טגנַאלרעד טוג ,םינּפַא ,רעטרעוו עכילטע יד ןעבָאה םחיא

 : טגָאזעג ןוא טציהעש רהעמ ךָאנ ךיז טָאה

 -ןמלז וצ ,ןַאטַאלרַאש םענעי וצ ,רתסא ,ךימ טסכיילג וד --

 ןייֵא ,ץעגייש ַא ןעוועג ןָא דימת ןופ זיא שרעהיזמלז ? ןעשרעה

 טינ םהיא לָאז עמ גָאט רעד ןעוועג טשינ זיא סע .םינּפ-תווע

 ךימ וד טסכיילג סָאװ ...תועונת ע'סואימ ענייז רַאפ ןעועטַאק

 טשינ ןעטַאט ןיימ לעװ ךיא ,טינ ארומ ןייק בָאה -- ? םהיא וצ

 טעװ חמשנ ויימ ןוא ,טרָאד ןייז לעװ ךיא לָאמנייק ןעסעגראפ

 עטּפָא ןעקיש לעװ ךיא .עיירטעג ןוא עפעיל עניימ ייּב ,ָאד ןייז

 רימ טסעװ .ךָאוו עלַא ,רתסא ,ןעביירש ריד לעװ ךיא .ךעלווירּב

 ? ןערעפטנע

 ןוא ,םינּפ סָאד רהיא טנערּכ סע זַא ,טלהיפענ טָאה רתסא

 ןעבָאה ןעגיוא ערעייז זַא .רעטעּפש ,ןעגיוא יד טזָאלעגּפָארַא טָאה

 ןיוש ,ןענַאטשרעּפ טוג ץנַאג ערייּב ךיז ייז ןעּבָאה ,טנעגעגעּב ךיז

 ןענערפ טפרַאדעּב טשינ ןעּבָאה ייז .דער ענירעביא טרָאּפשרעפ

 יז ןעּבָאה ןענַאמָאר ןייק .המכסה ןייק ןערעדנַא ם'ייּב סנייא

 ןעמ ױזַא יװ ,טסואוועג טשינ ןעּבָאה ייז .טנעיילעג טשינ עדייּב

 טפרַאדעּב טשינ סָאד ןעּבָאה ןוא ,םינינע עכלעזַא ןיא גחונ ךיז זיא

 טימ עליסוי .ןענַאמָאר ןייק ןופ טשינ טסייוו רוטאנ יד :ןעסיוו

 טלָאװ סע ןוא ,םענייאניא ןעוועג ןָא זייוודניק ןופ ןענעז ןע'רתסא

 ןעפרַאדעּב ךיז ןעלָאז ייז ןעוו ,ןעוועג שודיח סיורג א ןעדייּב ייז

 םעד ייז ןעּבָאה רעהַא זיּב .גיבייא ףיוא ,דימת ףיוא ןעדיישעצ

 :ןעגרַאברעּפ ןעצרַאה ןיא ךיז ייּב ןעגָארטעג קנַאדעג ןעגיזָאד

 ,טדערעגסיוא ךיז ןעּבָאה ייז זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה סע זַא ,דניצַא

 ןיוש סָאד זיא ,קוק ן'טימ ,ןעניוא יד טימ רָאנ ,ליומ ן'טימ טשינ

 זיא םעד ןעגעוו ןעדער רָאנ ,ןעוועג טשינ דוס ןייק עדייּב ייז רַאפ

 ױזַא טשינ יקַאט ןוא ,ךַאז ענירעּביא ןייֵא ןעוועג ןעגעווטסעד ןופ

 : סרערעגּפָא יו ייז ןעשיווצ ןעוועג זיא םע ,השקשינ .ךיוא גנירג
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 ןענעז ייז ?ןעסעומש וצ סָאװ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ ,הלכדןתח

 ףיוא ןערהָאפכױרַא רעהירפ טעוװ עליסוי .רעדניק עגנוי עדייב ךָאנ

 סע ...יז טעװ .,.רע טעוװ ,ןעמוק רע טעוװ םעדכָאנ ;טלעװ רעד

 ! טכער ןייז ןיוש טעוו

 עליסוי טָאה -- .ןענעגעזעג ,רתפא ,ךיז רימָאל לייוורעד ,ונ --
 ,שנעט א יװ ,דנַאה ןייז ןע'ותסא גידנעהיצסיוא ,ןָאהטעג גָאז ַא
 עגיטרָאד יד טסייו ןוא טדָאטש רעסיורג ַא ןופ ןָא-טמוק סָאװ
 ! רתסא ,טנוזעג ייז -- .םינהנמ

 ,טרעפטנעעגו רתסא םהיא טָאה -- !דייהרעטנוזעג רהָאפ --

 רהיא ףױא לָאמ עטשרע סָאד רדנַאה רהיא םהיא גידנעהיצסיוא

 דנַאה יד רהיא טשטעווק עליסוי יו ,טלהיפענ טָאה רתסא .,ןעּבעל

 -סױרַא טשיו םהיא ייַּכ דנַאה רהיא טָאה ןוא ,קרַאטש ,קרַאטש

 י'דנאה 'ימ ַאזַא ןופ םעט םעד טשינ טסייו רעוו .,ןעמונעג

 -םולש ןימס אזַא ןופ טשּפ םעד טינ טסייו רעו ?ןעשטעווק

 ן'םיוא ןעוועג ןענעז ןע'רתסא טימ עליסוי ...? ןןעמענּפָא םכילע

 ןעסעגרעפ טונימ ַא ףיוא עדייּב ךיז ןעּבָאה ייז .לעמיה ןעטעּבעיז

 ןעצנַאג ן'טימ ןערעדנַא םעד סנייא ןעּבענעגרעּביא ןעוועג ןענעז ןוא

 ןוא טנענענעּב לָאס א ךָאנ ךיז ןעּבָאה ןעניוא ערעייז .,ןעּבעל

 ףיוא .ןושל:םוטש ,יוא ,ךַארּפש רעייז ףיוא ךיז ןעשיווצ טדערעג

 ,טונימ רעד ןיא ןעשנעמ עגנוו עֶלַא טנַאקעּב זיא סָאװ ,ןושל םענעי
 ,טייצ-ענסעוו רעייז ןעצרַאה ןיא ייז ייּב ןָא ךיז טכיוה סע ןעוו

 רע'תמא ,רעמעראװ רעטשרע רעד ןופ טייצ עטסכילקילג יד

 ..עבעיל רעכילטעג

 לָאמ ַא ךאנ עליסוי ךיז טָאה ,?עווש רעד ףיוא גידנעחעטש
 טנַאזעג רהיא טָאה ןוא ןע'רתסא וצ םינּפ ן'טימ טרהעקענמוא
 רהָאפּפ טרעפטנעעג םהיא טָאה רתסא .,"טנוזעג ייזא לָאמ א ךָאנ
 ליו ןוא ,"טנוזעג ייז, לָאמ ַא רערעיוו טגָאז עליסוי ןוא ,"טנוזעג
 ןופ עטַאלו ןַא טמוק םיצלּפ ;ןהענוצסױרַא ןעּבױהנא ןיוש
 :יוזַש טכַאמ ןוא סםעצוילּפ ענייז רעטניה
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 ױזַא "טנוזעג ייזת ַא רַאפ סָאװ !{ןָא םהיא קוק ,ַאשדַאש --

 ךיז טעוו הלגע-לעּב רעזייל זיּב ,עלעּפַאק ַא סא רַאה ?הירפ

 ךיז וד טסעוו ,תורינּפ יירד ענייז טימ ןעמוק ןעצַארקסיוא לָאמַא

 ּפָא"עװַאד ,עליסוי ,רָאנ העג ,לָאמ סכעז ןענעגעזעגּפָא ןענַאק ךָאנ
 יַאֹּב סעמרַאו ןעטצעל םעד ,ןעסייּבנא ףיוא זנוא וצ םוק ןוא
 שטנעמ רעדעי ןעגָאז ריד טעװ סָאד ;זנוא ייּב ןעסע וד טספרַאד

 ?רתסא ,וד טסרעה !ןייז וצ ױזַא ףרַאדַאּבכ סע זַא ,רשוי טימ

 לָאז סָאװ ,שיפ ןיירַא טיילק ןיא טכַארּבעג עמולב-עמורפ 'וימ טָאה

 ךיא ,ןירַא טיילק ןיא סױרַא לייורעד הענ ! ?ןעגָאז ריד ךיא

 ןףענעז תונוידכ יד ,ןיילַא לע תרשמ סָאד טזָאלעג טרָאד ּבכָאה

 יאנוש ,םָארק יד סילשרַאפ םענ שטָאח .סיורג ױזַא ,םשהיךורּב
 ךיז לעגערּפ ןוא גָאט ַאזַא סיוא-ץיז !רהָאי טמוג ידלַא וצ ,ןויצ

 ,עליסוי ,עשז קנעדעג ?סָאװ ֹוד טסייוו רעמָאט ,ןוז רעד ףיוא

 טימ ןעטַאט םעד !סעמרַאו ףיוא ,םשה-ןעמל ,סעמרַאו ףיוא

 רעּבלַאה ַא ,שדוח-שאר זיא'ס :ןיילַא ןעפור ךיא לעוו עמחומ רעד

 | .ןעמוק ןענעמ ייז .בוט-םוי

 רעד ,רעטסעּב רעד ןעוועג זיא ,ןענָאז ןעמ ןָאק ,גָאט רענעי

 ףיוא .ןעּבעל ס'רתסא ןיא גָאט .רעטסכילקילג רעד ,רעטסגיטכיל

 ןענגיצנייא םעד ףיוא ךיוא טייצ ַא טמוק סע ;טייצ ַא זיא ץלַא

 -רעפ ,עלעקניוו ַא ןיא ץינרע דלַאװ ןיא טסכַאװ סָאװ ,עלעמולב

 ןעדנעלע ן'פיוא טמוק סע .טסיוװ זוא דנעלע ,טלעטשרעפ ,ןעפרָאװ

 להַארטש ןייא םעד ףיוא ּפָארַא-טקוק סע ,טייצ טטוג יד עלעמולּב

 עלעמולּב עטשירפרעד ,עטּבעלענפיוא סָאד .ןּוז רעגיטכיל רעד ןופ

 ,ךעלעטעלּב יד טזָאלעצ ,טונימ ַא ףיוא ֿלעּפעק סָאד ףיוא-טּביוה

 ּפָא-טינ ןוא ןיירַא לעמיה ןערעטיול זיא טקוק ,טהיִלּב ןוא טנייש

 -רעפ טשינ טָאה סָאװ ,רוטַאנ וטדלימ רעד סורג ןעכילּבעיל ַא

 ...םולּב עמערָא .עדנעלע ,ךיוא רהיא ןיא ןעסעג
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 אגע1ז

 םעד טסעגרעפ ןוא קעווַא טרהַאּפ רע

 ."דנוזעג ייז;

 -וט םעד ףיוא ךרוד טהילפ סָאװ ,ןרעטש רעניטכיל ַא יו

 רעביא טזָאל ,ןעניוא יד ןיא עשטשילּב ַא טוהט ,לעמיה ןעלעק
 יױזַא ,ןעדנואוושרעפ דרעוו ןוא סַאּפ ןעגיטכיל ןעגנַאל א ךיז ךָאנ

 ,רעשילַאקיזומ רעשידיא רעד ןיא יײװָאלַאס עליסוי ןעוועג ךיוא זיא

 טדָאטש ַא ןיא ןעמוקעג רע זיא טא .טלעוו רעשי'נזח ,טסייה סָאד

 -רעפ ןוא ןעזיוועּב ךיז ,ןעדיא יד ןעשיווצ שער ַא טכַאמעג ,ןיירַא

 -הנושמ ךילרעדנואוו ןייז טיפס םלוע םעד ט'פושיכ'רעפ ,ט'שודיח

 ףע ןיא טָא ןוא -- ,ןעגניז ןוא ןענווַאד ךילטעג ןייז טימ ,?וק סיז

 ןוא טמַאגרעפ טדָאטש יד גידנעזָאלרעּביא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ

 ,םישודיח ןעלהעצרעד ,םהיא ןופ ןעדער ןעלָאז ייז ,טרעדנואוורעפ

 ןייז טימ םהיא ןעקנעדעג ןוא טלעוװו יד םהיא ךָאנ ןעגעלנייַא

 ןעמוקעג ןיא רע רעדייא ךָאנ .ןעּבעל ןעלעוו ייז ?ייוו ןענווַאד
 טימ ,ןערעוו ןיוש טנעלפ ,ןיירַא טדָאטש ַא ןיא ץינרע ןערהָאפ וצ
 ייווַאלַאס עליסוי !טרהָאפ רע? :שער ַא ,רעהירפ ךָאװ ַא

 זיא ײװַאלַאס עליסוי זַא ןוא "!תּבש ףיוא זנוא וצ טרהָאפ

 ןעּבָאה עלַא -- שינעטערטדרע טדָאטש ןיא ןערָאװעג זיא ,ןעמוקעג

 םוצ .ייֹווָאלָאס רעקוועּפעזַאמס םעד ןערעה טלָאװעג

 עכלעוו ,ןעטעליּב ףיוא ןענווַאד יײװָאלָאס עליסוי טנעלפ ןעטסניימ
 -םוא ךיז טָאה עמ רעדייא רעהירפ ךָאנ ,טּפַאחעצ טָאה םלוע רעד

 -רעפ טשינ יײוװָאלָאס עליסוי טָאה תּבש ןייא יו רהעמ .טקוקעג

 תמחמ ,ןעטליגּפָא ןליפא םהיא לָאז עמ ,טדָאטש ןייק ןיא טכארּב

 ףךָאנ טשרע .םוטעמוא ןייז ףרַאד עמ ןוא ,ךס ַא ָאד זיא טדעטש

 3בד םהיא טימ ןעכָאק וצ ןעּביֹוהנֶא טנעלפ ןערהָאפקעװַא ןייז
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 ןעלהיפעג ענייז ןערעדנַא םעד ןעבענענרעביא טָאה וענייא ,טדָאטש

 ן'פיוא םסיִּפע רהיא טנָאז סָאװק :תולפתה סירנ טימ

 טָאה ..?עמיטש ןייז ףיוא רהיא טגָאז כָאװ 1,,.  ? יײװַאלָאס

 סָאװ ...?ןיירַא םינַּפ ןיא טכער טקוקעגנָא שטָאה םהיא רהיא

 ננ !עקוװעּפעזַאס ,ונ ...?םיררושמ ענייז ףיוא והיא טגָאז

 -בעיל עכלעזַא ןענופעג ךיז ןעּבָאה סע .."} { לעקישטייוָאלַאט

 טדָאמש רערעדנַא רעד ןיא ןערהָאפעגכַאנ םהיא ןענעז טָאװ ,רעּבָאה

 ףיוא ,לָאמ ַא ךָאנ ןעכרָאה ןענָאק םהיא ןעלָאז ייז ידכּב ,ןיירַא

 ןעפָאלעגכַאנ םהיא ןענעז ,ןעזיוועּב ךיז טָאה עליסוי זַא ,סָאג רעד

 :יירשעג א מימ ,סעקינ'הרבח-עסייוו ,ךעלננוי עטּפָאח עצנַאג 8

 ,רעדניק עניילס רָאנ טינ ןוא " יײװַאלָאס רעד ! ײװָאלַאס רעד

 ןוהט קוק ַא טלעטשענּפָא ךי: ןעּבָאה ורעּב טימ ןעדיא ךיוא רָאנ

 וצ ןעװעג זיא סָאװ .דיז טכַאד יײװָאלָאס רעקוועּפעזַאמ ן'פיוא

 ,ןהעצעּבעיזןהעצכעז רהֶאֹי ַא ןופ לע'רוחּב ַא .ןעטרָאד ןעהעז

 גנַאל ַא טימ ,ךעל'האּפ עטעלנענוצ טימ ןוא ךעלקעב עטיור טימ

 טָא -- לעשילעּפַאק ןעזָאה ַא טימ ןוא ,דרע רעד זיּכ ,עלעקטָאּפַאק

 ןעכָאנ ןייז רָאנ ;יײװַאלַָאס טליסוי ןעוועג ןעצנַאנניא זיא סָאד

 ןייז ,ךילרעדנואוו ױזַא ןעוועג זיא לוק ןייז ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא

 -סיוא טָאה םינּפ ןייז זַא ,סיזךילטעג ױװַא ןעוועג זיא ןענוװַאד

 סע רעװ ןעװעג זיא היכז ַא ןוא ,ןח רעדנוזעּב א טימ ןעזיוועג

 .טקוקעגנָא םהיא טָאװ

 טלהעצרעדנָא ךיז ןעמ טָאה ,ןעשנעמ ןעסיורג ןעדעי ןופ יו

 ןעגנטגעג ןענעז סע ןוא ,גונעג תוישעמ יײװָאלַאס עליסוי ןופ

 עמ ,לשטל .רועיש 8 ןהֶא םהיא ןעגעוו ןעדנענעל ןעדיא ןשיווצ

 -ניא ןימ טזַא ולאה ןיא ךיז ייּב טגָארט רע זַא ,טלהעצרעד טָאה

 רע ןעכלעוו טימ ,עלעטייפ ַא רעדָא עלעקנַאטרַאה ַא ,טנעמורטס

 ןעד ,ןייז טינ שרעדנַא רָאג ןָאק סע ןוא ;ןעצנוק עכלעזַא טכאמ

 ןעּבָאה ערעדנַא .חכ רעכילשנעמ ןייק טינ רָאג זיא ןעגניז וצ יוזא

 ,עלעפייפ ןייק טינ ,עלעקנָאמרַאה ןייק טינ זיא'ס זַא ,טלהעצרעד

 ןעוועג ךָאנ זיא רע תעשּב םורָאװ ,ןָא-ןעריוּבעג ןופ זלַאה ַאזַא רָאנ
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 ױזַא לָאמנייא ךיז רע טָאה ,דנעה יד ףיוא עמַאמ רעד ייּב דניק ַא/

 טרהיפענּפָא ןוא טַאהעג ארומ םהיא רַאפ טָאה עמ ןַא ,ןעגנוזעצ

 .זלַאה ןיא ןָאהטעג קוק ַא םהיא טָאה יּבר רעד ;ן'יּבר םוצ םהיא

 ייַּב ןייז ןח אשֹונ ױזַא לָאז רע ,טשנעּבעג םהיא טָאה ןוא ןיירַא

 .ןעגיוא יד ןיא םהיא ייּב ןעוועג ןח אשונ טָאה רע יי ,טלעוו רעד

 : ךַאז םוש ןייק טשינ טסע עליסוי זַא ,טלהעצרעד ןעמ טָאה ךיוא

 טימ ךלימ עסייה ץוחַא ,תוריּפ ןייק ןוא שיילפ ןייק ,טיורּב ןייק

 ַא סיוא טקנירט רע ;רע טּבעל םעד ןופ זוא -- סלעגָאמלעגָאג

 ןייר ױזַא לוק סָאד םהיא זיא רַאפרעד ןוא גָאט ןעדעי רעייא קָאש

 ףיוא טגָאזעג ןעמ טָאה ױזַא -- ,רע זיא םורפ, .טרעטיילעג ןוא

 שטַאה ."טנעכייצעגסיוא טנערעל ןוא ,טלעוו יד יו/ --- םהיא

 -סױרַא טנָאקעג טָאה עמ רָאנ .טרעהרעפ טשינ םהיא טָאה רענייק

 ;דניק לעדייא ןייֵא ןייז ףרַאדעּב רע זַא ,םינּפ ןייז ךָאנ ןהעז

 זיא'ס זַא ,ױזַא -- טסעומשעג טלעוו יד טָאה ױזַא -- רע זיא ןעש;

 ןוא ןעפַארג ,תוררש ,םיצירּפ .,ןעקוקוצניירַא םינּפ ןיא טשינ םהיא

 ."הרוצ רעגיטכיל ןייז ןיא ןעלגעיּפש ךיז ןעגעלפ ןעזַאינק

 -עזַאמ ןיִּב טכיירגעג ,ךילנהעוועג ,ןעּבָאה תוישעמ עֶלַא יד

 רַאפ ןוא ןעטַאלז .רַאפ ,ןעקילאומש רַאפ ןעוועג ןענעז ןוא עקוועּפ

 ייז סָאװ ,םירוסי ערעייז וצ האופד ַא ,םַאזלַאּב רעטונג ַא ן'רתסא

 ףיוא זַא ,טדערעגּפָא ןעװעג זיא סע :םהיא ןופ טַאשענ ןעּבָאה

 ןערהַאפ ןוא לעסיּב ַא ןעהורּפָא ךיז םייהַא ןעמוק רע לָאז תוכוס

 יא ,חסּפ יא ,תוכוס יא ןעגנַאנעגקעװַא זיא ףוס םוצ ;רעטיײװ

 ךָאנ ןעגנַאגעגקעװַא זיא סע ;ָאטשינ ןיא עליסוי ןוא -- תועובש

 ךָאנ ןעגנַאגעגקעװַא זיא סע ;ָאטשינ זיא עליסוי ןוא -- תוכוס א

 םָאי :טּבײרש רע !ָאטשינ ץלַא ןזיא עליסוי ןוא -- תוכוס ַא

 ואוו ןעסיוו לָאז עמ .טינ טמוק ןוא -- "ךיא םוק טָא ,ךיא םוק

 ןערהאפעגכרוד ךיז ,ןעּבירשעג םהיא ןעמ טלָאװ ,ןעניפעג וצ םהיא

 טנייה ,טלעװ רעד רעּביא םורָא-טהילפ רע ןַא רעּבָא ;םהיא וצ

 רע סָאװ ,קילג לעקיטש ַא .םהיא ךוז העג -- טרָאד ןעגרָאמ ,ָאד

 קילג סָאד רעֹּבֶא ךיז טָאה רעטעּפש ךעלווירב שטָאח טּביירש
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 טַאהעג ייז ןעבָאה רהֶאי עבלַאה עטשרע סָאד :;טזָאלעגסױא ךיי
 ןוא ,ךילטפָא ץנַאג תליחת ;ךעלווירּב עכיליירפ עטוג םהיא ןי

 רָאנ ,רעהירפ יו ,טפָא ױזַא טשינ ןיוש רעטייוו סָאװ םעדכָאנ

 טרהָאפ רע זַא ,תועידי עטונ םהיא ןופ טַאהעג ייז ןעּבַָאה ךָאד

 ,םלוע םעד טלעפעג ,שער ַא טכַאמס רע ,טלעוו רעד רעּביא םורָא

 לָאמ עכילטע טָאה קילאומש רעטייוו טרהָאפ ןוא דלעג טכַאמ

 ,ךעלברעק עכילטע עּבָארג טימ טעקַאּפ ַא ןעליסוי ןופ ןעוועג ?בקמ
 טגָאז סָאװ, .םָארָאדַָאח םעד טימ ןעגנַאגעג זיא עקוװעּפעזַאמ ןוא

 םהיא טקיש עליסוי ןייז ?ןזח םעד קילאומש רזנוא ףיוא רהיא
 רעד ףיוא דיגנ ַא ןערעוו טעוװ רע 1 תואמזוג טלעג וצרעהַא רעּביא

 -םיוא עליסוי טָאה ,רהָאי ןערעדנַא ן'פיוא ,רעטעּפש .,.."! רעטלע

 פעוירב א ױזַא ןליפא רָאנ ,ןעקיש וצ רלעג רָאנ טינ טרעהעג

 -- סָאד יא ,םישדח יירד ןיא לָאמ ןייא ןעקישוצ רע טנעלפ

 ,ןיב ךיא זַא ,ןעדלעמ ריד ךיא םוק תישארפ : תורוש עכילטע
 ךייֵַא ןופ עכילמענ סָאד טָאג ּביג ,טנוזעג ןעטסעּב ןיא ,םשה ךורּב

 רָאנ .טינרָאג טעמכ רעטייו ןוא .,,.,"!הלס ןמֶא ןערעה וצ

 ןוא ,טזָאלעגסיוא ךיוא ךעלווירּב עגיזָאד יד ךיז ןעּבָאה רעטעּפש

 .ןירַא רעסַאװ ןיא יוװ ,ןעלַאפרעפ ,ןערָאװעג ןעלַאפרעפ זיא עליסוי
 טימ ןעלַאפעגּפָארַא זיא ךַאּבענ ןזח רעד קילאומש !עליסוי ָאטינ

 ןייז ףיוא טגָאלקעג טָאה רע .דרע רעד ףיוא לעמיה ם'נופ לָאמ ַא

 ערעטלע יד ףיוא עציטש ןייז ,ּפָאק ןיא גיוא ןייז ,ןהוז ןערעייט

 רע !ןערָאװעג רע זיא טרעטסניפרעפ ןוא טסיוורעפ -- ןערהָאי

 עמ סָאװ גידנעסיוו טשינ רָאנ ,ּפָאק ַא ןהָא ןעגנַאגעגמורַא זיא

 סָאװ גונעג "?ןוחט וצ ןָא ןעמ טּביוה סָאװ ןוא, דניצַא טוהט

 .רעסערג ךָאֹנ ןויוב רעד ןיא ,סיֹורג ױזַא ןיא קילנמוא רעד

 ץרַאה רעטיּב ןייז טדערעגסיוא לָאמ ןייא טינ ךיז טָאה קילאומש

 טימ ןעטלאהעג ךיז ,ןירעקינלעצ יד עטַאלז ,דניירפ ןעטוג ןייז רַאפ

 וצ ןָא ןעמ טּביוה סָאװ ןוא ןעמ טוהט סָאװ ,הצע ןייֵַא רהיא

 ןעּבעג טנָאקעג םהיא טָאה הצע ןייֵא רַאפ סָאװ רָאנ "? ןוהט

 -ענ יװ ,טָאה יז ?וצרעד הנמלַא ןייֵא ןוא ענידיא א ,עטַאלז
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 -עג ,םהיא ףיוא דלוש יד ןעפרָאװעגפיױרַא ןעצנַאנניא ,ךילנהעוו
 ,עטַאט צ ןייז לָאז יז ןעוו זַא ,גידנעגָאז ,לָאמ עֶלַא יו ,םחיא טפייז

 ,עדלעז ןעוו ןוא ,דניק רהיא טימ ןעוועג גהונ שרעדנַא ךיז יז טלָאװ

 רָאנג ןעועג גנידסלַא טלָאװ ,ןעּבעל דניצַא לָאז ,םולשהדהילע

 ןעטַאלז טימ ןעקילאומש ןעשיווצ ןעסעומש עלַא יד ...1שרעדנַא
 טוג ךַאבענ יז טָאה סע ןוא ,ןע'רתסא רַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 "רעפ ערהיא םענייק רַאֿפ ןעגָאזסױרַא נידנענָאק טשינ ,טקנערקענ

 .גיטהעווצרַאה רהיא טימ םירוסי ענעגרָאּב

 ס'רתסא ףיױױא טקורעגנָא ךיז ןעּבָאה סנעקלָאװ עצרַאוװש

 טונימ א ףיוא רהיא זיא סָאװ ,טלעוו יד ןוא ,לעמיה ןערעטיול
 ט'בשוח'רעפ ןערָאװעג רעדעיוו רהיא זיא ,בעיל ןוא גיטכיל ןעוועג
 רתסא ךיז זיא רעהירפ .רעהירפ יװ רעגרע ךָאנ ,טסיוורעפ ןוא

 עניילק סָאר יו ,ענירהיא ןעשיווצ ,ערעפס רהיא ןיא ןעזעוועג
 ףיוא סָאװ גידנעסיוו טשינ רָאנ ,עלעייא םעד ןיא ?עשינעפעשעּב

 רהיא ןעגירקעג סיוועג ךיז טלָאװ רתסא .ךיז טוהט טייז רענעי

 -לזמ ַא ןיא טָאהעג הנותח טלָאװ יז ,גוויז ןע'תמא רהיא ,ןעכיילג

 ױזַא טינ רשפא יצ ,ךילקילג טּבעלעג טלָאװ יז יצ ;העש רעניד
 ױזַא ,םענייק וצ טַאהעגנ טשינ יז טלָאװ תונעט ןייק רָאנ ,ךילקילנ

 רהיא ןַא ,רעּבָא דניצַא .ךעלדיימ רעקוועּפעזַאמ ערעדנַא עֶלַא יו
 טָאה יז זַא ,דניצַא ,?היפעג ןעגילייה םענעי טכוזרעפ טָאה ןץרַאה

 ,ןעליסוי רהיא טימ ךילקילג ױזַא טנעכערענ טונימ ַא ףיוא ךיז
 ןוא טסואווענ טשינ רהיא ייּב טָאה רענייק סָאװ ,ןתח רהיא טימ

 ףרַאדעּב דניצַא -- ,טייצ ַאזַא טקוקעגסױרַא טָאה יז ןעכלעוו ףיוא

 ,ךיז ןעּבָארנעּב ךָאנ ןוא קנַאדעג םעד טימ ןענעגעזענּפָא ךיז יז

 ףיז ייַּב טָאה רתסא !נינעווניא תורצ יד ןעגָארט ,ךיז ןעטלַאהעּב

 -- ןוהט סעכלעזַא לָאז עליסוי זַא ,ןע'לעוּפ טנַאקעג טשינ ננַאל

 {ניבייא ףיוא ןעסעגרעפ ,דנוזעגײיז םעד ןעסעגרעפ ,ןעפרַאװקעװַא

 ענייז ןענעז ואו ?ןוהט סעכלעזַא לָאז רע !שטייטס ,שטייטס

 עלַא ןענעז ואו ?ןעטַאט םוצ טפַאשיירטענ ןייז זיא ואוו ? דער

 סעכלעזַא ןָאק עליסוי זַא ?ןעצכענָאזװצ ןוא תועובש עֶנייז
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 קע ןיוש זיא -- ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג רתסא טָאה ױזַא -- ,ןוהט

 ךָאנ ןיא ,דניצַא ןעטילעג טָאה רתסא סָאװ ,סָאד רָאנ "!טלעוו

 רעמייוו ןענַאטשעגריפ רהיא זיא'ס סָאװ ,םעד ןעגעקַא דלָאג ןעוועג

 .י.ןעבעק רהיא ןיא
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 .ןאמ'הרבח ַא

 :טלעװ רעד ףיױא ןַאהרַאפ זיא דנו-עג םינימ יילרעייזוצ

 ,םייה רעד ןופ ּפִא םהיא ןעסייר ,ענייז תורצ יד ןעגָארט םענייא

 דנו-ענ סָאד זיא םענייא ןוא ,םהיא ןעלגָאװרעּפ ,עּבעיל ענייז ןופ

 ןוא םע טהערדרעפ ןעגינעגרעפ סיורג תמחמ ןוא ,םהענעגנַא סנייז

 ַאזַא טֶא .טפעלּפעג דרעוו רע ןוא ,ּפָאק םעד םהיא ט'רוכיש'רעפ

 ןייא ןופ גידנערהָאפמורַא .עליסוי רעזנוא ןעוועג זיא דנו-ענ ןימ

 ואוו ,טסואוועג טשינ ןיילַא רע טָאה ,רערעדנַא רעד ןיא טדָאטש

 ןעגָארט טפרַאדעּב טשינ טָאה עליסוי .טלעװ רעד ןיא זיא רע

 וצ ױזַא יװ ןוא ןעוהַאפ וצ ןיהואוו ,תוגאד םוש ןייק ּפָאק ן'םיוא

 ןעוועג זיא ףיורעד ;ךאז ןייז טינ ןעועג ןיוש זיא סָאד ,ןערהָאמ

 -סלַא טימ טגרָאזרעפ ןייֵלַא ןיוש םהיא טָאה סָאװ ,סַאּב הילדנ ַא

 ןעגָארטעג רָאנ טָאה סַאּב הילדג .עטַאט רענעגייא ןייֵַא יו ,גניד

 ןעּביױוהעגנָא טָאה רע טניז רָאנ ;לָאמַא ןופ "סַאּב, ןעמָאנ םעד

 םעד רע טָאה ,ײװָאלַאס עליסוי טימ טלעוו רעד ףיוא ןערהָאפסױרַא

 ערעדנַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טייז א ןיא ןעניוּברעפ סצאב

 -- רערעדנַא רעד ןיא טדָאטש ןייא ןופ ןערהָאּפ ; תוכאלמ

 א ןיא טָאה יײװַאלָאס עליסוי תעשּב ."םיתּבש ןעלעטשעב.
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 ןיא ןעוועג סאּב הילדג ןיוש זיא ,תּבש טנעװַאדעג ץיגרע טדָאטש
 ן'זיּב םיאּכג יד טימ ןעטרָאד ןעגנודעג ךיז ,טדָאטש רערעדנַא רעד
 עבילטע יד ןעמונענּפָא ,תּבש ַא ןעליסוי רַאפ טלעטשעּב ,ןירַא ןייּב
 הילדנ ןיא ,ןעמוקעגנָא ןיא עליסוי זַא ןוא ,רעהירפ ךעלּברעק

 ןוא ,תבש ַא ןעלעטשעּב טדָאטש רעטירד רעד ןיא ןערהָאפעגקעװַא
 םעד ןיא רעטינעג ןעוועג זיא הילדג .,רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא

 םהיא ףיוא ןעזָאלרעפ טנעמעג ,השקשינ ,ךיז טָאה עליסוי ,ןינע
 ,ֿפערער עצנַאג סָאד טרהיפעג ןיילַא ןיוש טָאה רע ;גנידסלַא טימ
 טנעכערעג ךיז ןייֵלַא ,האצוה יד טרהיפעג ,םיררושמ ןעגנודעג
 ,ןעמוק רָאנ ןעועג זיא קסע ס'עליסוי ,ןיילַא ץלַא -- םוטעמוא
 עליסוי זיא ן'חילדנ ייַּב .רעטייוו ןערהָאפ ןוא תּבש ַא ןענווַאדּפָא

 יַּפֶא םהיא טָאה רע .דניק ןעגייא ןייַא יו ,טנעכעררעפ ןעוועג
 ןעוועג ןעליסוי זיא סע .גיוא ם'נופ לעּפַאצרַאוװש סָאד יו ,טיהעג
 יד עליסוי טָאה ױזַא -- ,טוג ץנַאג ,ערה-ןיע ןהֶא ,םהיא ייּב
 יד .,עיירטעג ןוא עּבעיל ענייז וצ ןעּבירשעג ןיילַא טייצ עטשרע
 "רעפ טשינ ןיילַא טלָאמעד עליסוי רעֹּבֶא טָאה ענייז טייקסטוג
 עטוג ַא ןענעז ,ןעסיוו ןעמ ףרַאדעב ,םיררושמ הרבח יד .ןענַאטש
 -רָאנ ,ןעגנוי עכיליירפ ,עגידעּבעל סָאד זיא ןעטסניימ םוצ ,הרבח
 ןערעטיּב ם'נופ ןֹוא רדח ןערעטסניפ ןעגנע ם'נופ עטיירפעּב סָאװ
 -סיורַא .תושר ס'תיבה:לעּב ם'נופ רעדָא קישטנַאק ס'ניּבר
 עגיזָאד יר ןענעז ,טלעוו רעיירפ רעסיורג רעד ףיוא גידנערהָאפ
 ייז סָאװ ,טינ ןעסייוו ייז ;ךעלקעשָאל עדליוו יד יו ,טייל-הרבח
 ,ךעלגנוי עכלעזַא ןעטסניימ םוצ ןענעז סָאד .רעהירפ ןוהט ןעלָאז
 ןעוועג ,טיורּב לעקיטש א ןעוועג ענדעשז רעהַא זיּב ןענעז סָאװ
 רעוו .ךעל'מיתרשמ רעדָא ךעלגנוי-רעדיינש ,סעקינ'הרות-דומלת
 ,םענייאניא עלַא ףיונוצ דלַאּב ךיז ןעמ טהעג ,ןייז טינ ןעלָאז ייז
 ַא ןוא ,?עסיש ןייא ,העד ןייא ,תחַאידי ייז ייּב ררעו סע ןוא
 ןעמ ררעוו ,ךילנהעוועג ,טייקשידיא ןופ .ןדעדג ןיא יװ ןעּבעל
 ,טרָאטש 8 ןיא גידנעמוק .טסולג ץרַאה סָאד סָאװ טוהט עמ ,רוטּפ
 רערעייט ייז ייּב ןיא ןעסע סָאד ; ןעסע םוצ דלַאּב ךיז ןעמ טמענ
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 ,ןעקירעשייה יװ ,ףלעוו ענירעגנוה יװ :טלעוו רעד ףיוא ץלַא ןופ

 םהיא טיג עמ ןוא הינסכַא רעד ןופ תיּבה-לעּכ םעד ןעמ טלַאפעּב

 רעד רעּביא םורַא ןעמ טהעג טייצ רעיירפ ַא ןיא ,דלעג ןעזייל וצ

 -- טייּברַא עמ ןוא טפיטש עמ ,ןערַאגיצ טרעכיור עמ ,טדָאטש

 !טּבעלעגח זיא סע ,ללכה

 ,ץעװערטעט ןיא ן'יצימ  ייּב ןעועג זיא עליסוי תעשּכ

 . ןעװעג זיא ןוא לע ןייֵא ךיז םיוא טַאהעג טרָאּפ ךָאנ רע טָאה

 ןעטלַאהעגרעטנוא םהיא ןעּבָאה וצרעד ;ןעגניז ן'טימ ןעמונרעפ

 "רעד ךילטפֶא םהיא טגעלפ סָאװ ,ןעטַאט ם'נופ ךעלווירּב יד

 םולשו-סח ןעסעגרעפ טשינ ,דיא ַא ןייז ףרַאדעּב עמ זַא ,ןענַאמ

 ןעניז ןיא טשינ ,םיניד עלַא ןעטיהּפָא ,גָאט עֶלַא ןיליפת ןעגעכ

 ךיילג טינ ןיא רע זַא ,ןעקנעדעג ןוא ןעטײקשירַאנ ןייק ןעּבָאה

 יד ...דניק ַא ס'געטַאט ַא זיא רע זַא ,םיררושמ ערעדנַא עלַא וצ

 ,ןעטַאט ןייז ןופ ןייז לּבקמ טגעלפ עליסוי סָאװ ,ךעלווירּב עגיזָאד

 טגלָאפעג טָאה רע ןוא ,רסומ רעטסעּב רעד ןעוועג םהיא רַאפ ןענעז

 סרעגניז הרבח רעד טימ ןוא ,טייקשידיא טיהעגּפָא ,ןעטַאט םעד

 טייצ ןייק ףיורעד טָאה רע ןעד ,אשמו-ענמ סָאוװ-גיצניוו טאהעג

 ןעגניז ןופ יירפ ןעװעג זיא רע ןעו ,טלָאמעד :טַאהעג טשינ

 ןעכיצימ ןעגעיוו -- טייברַא ערעדנַא טאהעג ךיז ףיוא רע טָאה

 סָאד ןערעייש ,קרַאמ ם'נופ קישָאק םעד רהיא ןעגָארט ,דניק סָאד

 רַאפ ןעמונעגנָא גנידסלַא רעּבָא סָאד טָאה עליסוי ;המודכו ,שעמ

 עליסוי זַא ,רעּבָא רעטעּפש ,ן'יצימ  ייּב ןעגניז יִּבַא ,בעיל

 ַא ,"ייווָאלַָאס עליסויפ ןערָאװעג זיא לערעגניז סָאד

 ַא ,הרבה רעדנַא ןייֵא ןעשיווצ ןיירַא זיא ןוא ,ךיז רַאפ שנעמ

 "רעפ ,ענעּבירטעגכרוד ,ןעגנוי עכיליירפ עגידעּבעל ןופ עינַאּפמָאק

 ןוא טלעוו ַא ןעוועגסיוא ןענעז סָאװ ,ןעגנוי ,קנערק עטּפעלש

 "רעּביא עבט ס'עליסוי ךיז טָאה ,ןעּבעל טיידעּב סָאװ ןעסייוו

 טָאה ,תועונת ערעייז ןעהעזעג טָאה רע ןַא ,הליחתכל .,ןעטיּבעג

 םייצ עטשרע יד ךיז טָאה ןוא ,ןייז ?לבוס טנָאקעג טשינ סָאד רע

 ןוא טרעהעגסיוא םהיא טָאה הילדג ,סַאּב הילדג רַאפ טגָאלקעג
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 ,עליסוי ,דניק א רָאג ךָאנ טזיּב, :עלעכיימש ַא טימ טרעפטנעעג
 ..."דנַאל ןעגידעּבעל ם'נופ ןענעז ייז ! הרבח יד ןענעק ףרַאדַאּב עמ
 לָאמַא טרעּפיה ןיילַא הילדנ זַא ,טקרעמעּב עליסוי טָאה רעטעּפש
 א/ .ןעכיילגסעד ןוא ,החנמ ַא טלהעפרעפ ,ןענווַאד ם'ייּב ךיוא
 טנעלפ -- "ןעדָאש ןיא טשינ טהעג יז ,געיצ ןייק טינ זיא החנמ
 ט'שודיח עליסוי זַא ,גידנעקרעמעּב ,לעטרעוו ַא טימ ןעגָאז הילדג
 ןוא טרעדנואוועג קרַאטש ןעליסוי טָאה סָאד ךיוא ,ףיורעד ךיז
 ַאזַא ,שנעמ רענייפ ַאזַא סָאװ ,ךיוא ןעסָארדרעּפ לעסיּב ַא
 ,ויא סַאּב הילדג יו ,ןטק-תילט ַא טימ רדיא ַא ,דיא רעשיטייל
 םיררושמ הרבח רעד טימ ןעלעיּפש ןעצעזקעװַא ןעניגרעפ ךיז לָאז
 ךעלטרעוו ערעייז ןערעהסיוא ,טכַאנ רעצנַאג ַא ףיוא "עקָא, ןיא
 ךיז טָאה רעטייוו סָאװ .גנעג ע'סואימ ערעייז עלַא ןהעזוצ ןוא
 ייז טימ ןערָאװעג ,חרבח רעד טימ טנהעװעגנייַא עליסוי רעּבָא
 -נִא טָאה רע .תויצפח ערעייז עלַא ייז ןָאהטעגכָאנ ןוא רבח
 ןוא ןענװַאד סָאד ןעגיוּברעפ ךילטפָא ץנַאג ,ייז יװ ,ןעּבױהעג
 ןעשאנ ,עקָא ןיא ןעלעיּפש ,לעטרעק ַא ייז טימ ךיילנ ןעּפַאח
 סָאד .ךיוא הסוכ ַא עינַאּפמַאקּב ןעכַאמ לָאמַא ןוא ןעטקעפנָאק
 ןוא טצריקרעפ תואּפ יד ,ןעטינשעגרעטנוא רע טָאה עלעקטָאּפַאק
 ,עדַאמָאּפ טימ טרימשעג רָאה יד ,ןערעהיוא יד רעטנורַא טרַאשרעפ
 רעצנַאג ַא טצעלוצ ןערָאװעג ןיא ןֹוא טצוּפעג גידנעטש ךיז
 אזא ןעוועג טשינ יײװָאלַָאס עליסוי ןיא ךלעג ףיוא ,לָאנָאשטש
 עלַא טעוװישזַאּפ ךיז ןעּבָאה םהיא םורָא ; תיּבה-לעּב רעיירטעג
 היפדג ?עדנייב ַא טקעלעגּפָא טָאה עלַא ןופ רהעמ רָאנ ,םיררושמ
 זיא רע שטָאה ,רעסיורג ַא יו ,עליסוי ךיז טָאה טרהיפעג .סָאּב
 רהעז זיא ןעליסוי .רהָאי ןהעצעּבעיז יװ ןעוועג טלַא טינ רהעמ
 ןעמ ןיא ,ןירַא טדאטש ַא ןיא גידנעמוק סָאװ ,ןעווענ ןעלעפעג
 ךיז ,רעגניפ יד טימ םהיא ףיוא טייטעג ,ןעפָאלעגכָאנ םהיא
 ןיא םהיא סָאד גידנעגָאזסױרַא ,טייקנעש ןייז ףיוא ט'שודיח'עג
 עליסוי .ךעלּבייו ןוא ךעלדיימ ןעטסניימ םוצ ןוא ,ןעגיוא יד
 ןוא ,"ןױשרַאּפ, ַא רַאפ ייז ןעשיווצ םש ַא טָאהעג טָאה יײוָאלָאפ
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 םהיא טגעלפ עמ ןַא ,םעדכָאנ ןעמהירעּב טנעמעג ךיז טָאה רע

 ן'םיוא םהיא ךיז ןעפרַאװ ןוא ענייז טירט יד ןעשוק ,ןעפױלכָאנ

 ןָאק םע .ןורסח רעדליוו ַא לָאמַא זיא לע'מינּפ ןעש ַא .זלַאה

 ײװַאלַאס עליסוי ןעוו ,טסייה סע ,סָאד טינ ןעוו זַא ,ןייז רהעז

 טשינ רשפא רע טלָאװ ,לעגנוי ןעש ןייק ןייז ןעוועג טינ לָאז

 טָאה ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,לע'מינּפ ןעש ןייז .ןערָאװעג ילַאק ךינ ױזַא

 ןעוועג טלָאװ רעדניזעג ןוא רעכיילג ךס ַא .טעלױקעגקעװַא םהיא

 ןעוועג טינ לָאז רע ,ןעמעלַא רַאפ ןוא ןעטַאט ןייז רַאפ ,םהיא רַאפ

 טימ םהיא ףיוא ןעטייט ןעוועג טינ לָאז עמ ןוא ןױשרַאּפ ַאזַא ןייז

 ּפָאק םעד ןעהערדרעפ ןעוועג טשינ םהיא לָאז עמ ןוא רעגניפ יד

 -רעפ עליסוי טָאה םעד ּבעילוצ ...ןעכַאז עשלעגנוי עשירַאנ טימ

 רעד וצ טפַאשיירטעג ןייז ,טייקכיפרהע ןייז ,תומימת ןייז ןערָאל

 טָאה רע ןוא ,סעקמעטסָאּפ עטוג עגירעהירפ ענייז עלַא טימ םייה

 םעד ,ןערּב םעד ,ץנַאלג ןעצנַאג םעד ןערהָאװעגנָא טייצ רעד טימ

 .טייל ייּב ןוא טָאנ ייּב ןח םעד ,דובכ

 ,ּבעיל יאדוַא טָאה דיא רעד  .רָאיטקַא ןייק טינ זיא ןוח ַא

 ם'ייּב ןעצנוק ןעכַאמ ,טפַאש'הירּב ןעזייוועב ,ןעגניז םהיא ?ָאז עמ

 זַא ,ךיוא סָאד ןעסעגרעפ טינ רעּבָא רָאט ןזח רעד ; המודכו דומע

 ַא ,להק ןופ רעטקישעג ַא ,טסייה סָאד ,"רוּבצ-חילש. טסייה רע

 רעד םהיא ןופ טרעדָאפ רעּבירעד ןוא ,טַאטוּפעד ַא ,רשוידץילמ

 ,דיא רעשיטייל ַא ,תודמ עטוג ןופ שנעמ ַא ןייז לָאז רע ,םלוע

 וצ ךיילג טינ זיא שרדמה-תיּב ַא םורָאװ .,גנוי-רקפה ןייק טינ

 רהיפעג ךיז טָאה יײװָאלַָאס עליסוי זַא ,טלָאמעד .,רעטַאעהט

 ןייז טָאה ,ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,םורפ ןוא ךילרהע ,ךילשידיא

 רע ןוא ,תוקיתמ רעדנַא ןייֵַא רָאנ טַאהעג דומע םיייּב ןענווַאד

 ,רעּבָא רעטעּפש .ןח ןעטעּבעיז םעד ןערעי ייּב טַאהעג טָאה ןיילַא

 ןעּבױהעגנָא רע טָאה ,שרעדנַא ןערהיפ ןעּביױוהעגנָא ךיז טָאה רע זַא

 ַאי :םואימ ןוא לוסּפ ,םלוע םעד ןערעוו וצ סאמנ זייווכעלסיב

 רע זַא -- טגָאזעג םהיא ףיוא ןעמ טָאה -- ,הלפת-לעּב רענעש

 םורַא טרעיצַאּפש ןוא ןעסַאּבלָאק טסע ,ןעטרָאק ןיא רָאנ טלעיּפש
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 עלַא ייּב יװ ױזַא .."!הלפת-לעּב רעשיטייל ַא ;ךעלדיימ טימ

 ןמז ?כ :ןעדיא ייּב ךיוא ךיז טרהיפ ,טלעוו רעד ףיוא ןעשנעמ

 ,םיחבש ןייק ףיוא גרַאק טשינ ןעמ זיא ,םענייא ןופ טלַאה עמ

 עלַא ףיױוא םהיא ןענעו טיירש עמ ןוא םהיא טרעטעגרעפ עמ

 טּבױה ױזַא ,םלוע םעד סאמנ דרעוו רע רעֶּבָא דלַאּביװ ;ןעסַאנ

 םהיא ףיוא ףױרַא טנעל עמ ,תונורסח םהיא ףיוא ןעכוז וצ ןָא ןעמ

 עכלעזַא םהיא ןעגעוו רהָאװעג םיצולּפ דרעװ עמ ןוא דָאֹּב יד

 זיא ענעגייא סָאד ,רױּפַאק ךיו ןעלעטש רָאה יד סָאװ ,ןעכַאז

 רע ןיא ,טוג ןעװעג זיא רע זַא :יײװַאלַאס עליסוי טימ ןעוועג

 טָאה רעֹּבֶא םיוק :ךרע ןייֵא ןהֶא ןוא רועיש ַא ןהָא טוג ןעוועג

 -ןנִא רֶלַאֹּב ןעמ טָאה ,ןײרַא ליומ ןיא ןעמונעגניירַא םהיא ןעמ

 רעד .תוישעמ ע'סואימ רהעז םהיא ןעגעוו ןעלהעצרעד ןעּביוהעג

 ןעגיױא ענייז טימ ןעהעזענ ןיילַא טָאה רע זַא ,טלהעצרעד טָאה

 ןהֶא עיצנַאטס רעד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא זיא יײװָאלַאס עליסוי יו

 -עילרעפ, ַא טרהיפעג ,ךעלדעיל עקסטַאדלַאס ןעגנוזעג ,לעטיה ַא

 זַא ,טלהעצרעד טָאה רערעדנַא רעד ןוא ...ןעטרָאד ץיגרע "שינעּב
 שירפ ,לע'ריזח ַא ןעסעגעג רוּפכ-םוי םוא טָאה עליסוי זַא ,טגָאז עמ

 טָאה רע זַא ,טלהעצרעד טָאה רעטירד ַא .רעטוּפ ןיא טלעגערּפעג
 טדָאטש ַא ןיא ץיגרע טרהיפעגּפָארַא ןעליסוי טָאה עמ זַא ,טרעהעג
 עליסוי ,ל5לכה ...השעמ ע'סואימ ַא רהעז רַאפ סיִּפע דומע ם'נופ
 טלָאװ רע זַא ,ןעמָאנ ַאזַא טנעידרעפ טצעלוצ ךיז טָאה ײװַאלַאס
 ,תונזח סָאד ןעזָאלרעפ ןוא דומע ם'נופ ןעטערטּפָא טזומעג יקַאט
 -נייַא טלָאװעג םהיא טָאה סָאװ ,סַאּב הילדג ףיוא גידנעקוק טשינ
 טדער עמ סָאװ ,דער יד וצ ןערעהוצ טשינ ךיז לָאז רע ,ןעדער
 יּבַא ,דייהרעטצעזעצ ןעדער ךעלעדיא ערעזנוא ןעזָאלא .םהיא ףיוא
 .טגָאזעג סָאּב הילדג טָאה -- "!טלעג

 ןעּבעגעגכָאנ ױזַא טָאה סַאּב הילדנ סָאװ ,ןעּבעגכָאנ סָאד
 רַאפ ןיא יײװַאלַאס עליסוי ,טסיזמוא טשינ ןעוועג זיא ,ןעליסוי
 ןעגיוצעג ךיז טָאה רע ןענַאװ ןופ ,עדנערַא עטונ ַא ןעוועג םהיא
 טָאה םעד ץוח ,דובכּב הסנרּפ םהיא ךרוד טַאהעג ,"הנויח. ןייז
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 א -- ןעוועג זיא קוק רעד ;ןעטייוו ַא רהעז קוק א טָאהעג הילדנ

 ,ןױשרַאּפ ַאזַא טינ וליפא ,רעטכָאט ַא טַָאהעג טָאה הילדג .ךודיש

 טכער ןיוש ,ענעסכאוורעדרעטנוא ןייַא ,קעדיימ גולק ַא רחעז רָאנ
 גניסיירד טעמכ ,טסייה סָאד ,גיצנַאוצ רעּבירַא ,ןערהָאי יד ןיא

 ךילטפָא הילדנ ךיז טָאה -- '!קילג ןייק ָאטשינה .,טְלַא רהָאי

 אטשינפ -- .םכותּב ךיוא ןעליסוי ןוא םיררושמ יד רַאפ טנָאלקעג

 ןוא ,זיא ריס ייּב יו ,לעדיימ ןעטָארעג ַאזַא 1 גונעג ןוא ?זמ ןייק

 יּבַא םורָאו ; סרהיא ןעכיילג סָאד ןעניפעג וצ רעווש זיא'ס

 ּוצ טשינ זיא ,?יו יז סָאװו סָאד ןוא ,טשינ יז ?יװ ןעמעוו

 טגעלפ ױזַא טא ..."ךעלדיימ עגיטנייה ,ךילנהעוועג יוװ ,ןעניפעג

 רענייטש ןייז יו ,טלעטשרעפ ןעסעומשרעטנוא טפָא סָאּב הילדנ

 רענעי ,קנואוו ן'פיוא ,רעטרעוו עּבלַאה ןעדער דימת ,ןעוועג זיא

 רעּבָארג א ראג ןיוש ןייז טפרַאדעּב טָאה עמ .ןעסיױטשנָא ךיז לָאז

 ,טניימעג טָאה הילדג סָאװ ,ןעסיוטשנָא טשינ ךיז לָאז עמ ,רָאנ

 ץנַאג סָאד טָאה רע .רעטכָאט ןייז חכמ ןעליסוי רַאפ נידנעדער

 עליסוי .גידנעסיוו טשינ טכַאמעג ךיז טָאה ןוא ןענַאטשרעּפ טוג

 רעכילטיא ןיא .ןעכַאז עכלעזַא וצ ןערָאװעג טנהעוועג ןיוש זיא

 ַא טנעװַאדענּפָא טָאה ןוא ןעמוקעגנָא זיא רע ןיהואוו ,טדָאטש

 ;ןעריט יד ןעגָאלשענּפָא םהיא םינכדש יד םעדכָאנ ןעּבָאה ,תּבש

 ,ןערעדנַא ם'נופ רעסערדנ םענייא םיכודיש טדערעג םהיא טָאה עמ

 סע ...דנעזױט גיצנַאװצ ,דנעזיוט ןהעצפופ ,דנעזיוט ןהעצ טימ

 ןעּבָאה סָאװ ,םינלעּב ךס ַא םידיגנ ןעשיווצ ןענופעג ךיז ןעּבָאה

 רַאפ יײוָאלָאס עליסוי ןעמוקעּב וצ יּבַא ,ןעלהָאצעּב ןעש טכלָאװעג

 ךָאנ טָאה עליסוי ןעוו ,טייצ רענעי ןיא ךָאנ טרפּבו ,םעדייא ןייַא

 .ךילשידיא טרהיפעג ךיז טָאה ןוא ץנַאלנג םעד ןערהָאװעגנָא טינ

 וצ רָאנ ,ךיילג םחיא וצ טינ טדנעוועג ךיז ןעמ טָאה ,ךילנהעוועג

 ,טייז ןייז ןופ הילדג .ןעשנעמ ןערעטלע ןייַא וצ יו ,סַאּב הילדג

 טיס ןעהעזעג טָאה ,קנואו ןפיוא ,רעטרעוו עבלאה גידנעדער

 רעד טימ ןעכַאמקעװַא ,ןעּביירעצ ,ןענָאלשוצּפָא ןעטייקכילגעמ עא

 ,קוק םענעי ןעגעקַא טסַאּפעג טשינ רהעז םהיא טָאה סע ןעד ,דנַאה
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 ןעמוקעג רעּבָא זיא סע .ןעליסוי ףיוא טָאהעג ןיילַא טָאה רע סָאוװ
 קוק ןייק ןיא קוק ןייז זַא ,ןעהעזעגסױרַא טָאה הילדג ןעוו ,טייצ יד
 ּםָאק ןופ ןעגָאלשסױרַא ייז ףרַאד עמ סָאװ ,תומולח עטסופ ,טשינ
 עליסוי .תובשחמ עשירַאנ ןייק טימ ןעּבעל טשינ ,ןעסעגרעפ ןוא
 ןעניז ןיא טשינ וליפא טָאה רע זַא ,טנָאזעג שוריפּב םהיא טָאה
 עטרעשעּב ןייז ,םיהַא ןערהַאפ ןיוש ליוו רע .ןערעוו וצ ןתח ַא
 טָאה הילדג .עגינייז ןעשיווצ ,ןעטרָאד ןעניפעג ךיז רע םעוװ

 טָאה וצרעד .,..לעווייט ן'רַאפ זיא לעיּפש יד זַא ,ןעהעזענסױרַא
 -ירַּפ ן'הילדג טָאה סָאװ ,ןינע רעגיטייז ַא ןעפרָאוװעגרעטנוא ךיז
 יד טעדנעלּברעפ ןוא חומ םעד טפעלּפעג ,ּפָאק םעד טילעמשט
 ןיא הילדנ עכלעוו ףיוא ,ךעלברעק עכילטע עשּביה טימ ןעניוא
 :היה ךכ היהש השעמו ,ןלעּב רעסיורג ַא ןעוועגנ דימת

2111 

 ןערח ָאטקעווַא ייּב טלַאה עמַאד יד עלערעּפ

 בעילוצ רֵאנ ,שטשירטס טדָאטש רעד ןופ

 .רעביא יז טביילּב ןעליסוי

 ףיוא טקנוּפ ,עקוװערַאקַאמ ןעשיווצ ןוא עלעּפמַאי ןעשיווצ
 ,שטשירטס לעטדעטש עסיוועג סָאד ךיז טניפעג ,געוו-טיס םעד
 ,ךעלקינייא ,םיסחוימ ערהיא טימ טלעוו רעד ןיא טנַאקעּב זיא סָאװ
 -ןערהָאפ סָאװ ,טייל עמערָא ,ןעדיא ענעש ױזַא טאלג ןוא םילּבוקמ
 יפכ זא ,לעווירּבסוחי ַא טימ רעכילטיא ,טלעוו רעד ףיוא םורַא
 א רעבירעד םהיא טמוק ,?עקינייא ןייֵַא ס'נעדייז םעד זיא רע
 רעווש זיא -- ןעטרָאד ןעּבעל ןעדיא יד סָאװ ןופ .,,הבדנ ענעש
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 ןוא תיבה-לעּב רעשטשירטס ַא ּפַאח ַא טוהט עמ זש :ןעגָאז וט

 ףיז טגָאלש דיא רעד ןענַאװ ןופ ןוא ױזַא יװ ,םהיא טגעדפ עמ

 ..'טהעז רהיא יו ,ױזַא טָאװ :רע טרעפטנע ,ךרוד ןעטרָאד
 רעייז .תועדה 227 אצוי ןיוש רע ןיא טימרעד זַא ,טניימ ןוא

 רע זַא ,רעדמערפ רעד ;יירעלקעמ ןעטרָאד זיא רחטמ-טּפיוח

 רַאפ גידנעהעז ,םמותשנו ?חבנ רע דרעוו ,ןערהָאפ וצ ןיהַא טמוק

 סרעלקעמ ,הָאובת ןֹופ סרעלקעמ :סרעלקעמ ןופ הנחמ אזַא ךיז

 "נעיד ןופ סרעלקעמ ,רעזייה ןופ סרעלקעמ ,ןעהיילרעפ דלעג ןופ

 -ילעּב רעשטשירטס עלַא טעמכ -- ,םינזח ןופ סרעלקעמ ,ןעטס

 םינלטּב אמזוג ַא ןעטרָאד ךיז ןעניפעג סע ,סרעלקעמ ןענעז םיתּב

 א ,"םילהחת הרבחמ ַא ,"תוינשמ הרבחא ַא : ײלרעלַא תורכח ןוא

 .רועיש ַא ןהִא תורבח ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,"רקוּבל-םירמוש הרכבח;

 ךעלזיילק ץוח ַא ,םישרדמייתּב עכילטע טרָאד ךיז ןעניפעג ךיוא

 רענייא ,ם'נימלע-תיּב ייווצ ןוא ,ענעגייא ןייֵא דָאֹּב ַא ,םינינמ ןוא

 עמ ןַא ,הרבס ַא ןיא'ס ןוא ,רעיינ א רענייא ןוא רעטלַא ןייַא

 ...םלוע-תיּב ןעטירד ַא ףיוא טרָא ןעמענרעפ חכמ ןיוש טסעומש

 יד? יי טפור עפ ;עטלהעצעג טרָאד ןאהרַאפ ןיא םידיגנ

 יז יא סע .,םינּפַא ."סעקינויצקַא רעשטשירוטס

 .זיצקַא ם'נופ ,ּפוקטָא ם'נופ ךָאנ ןעמָאנ רעניזָאד רעד ןעּבילּברעפ

 רעד היוא ןערעה ךיז ןעזָאל ,סעקינזיצקַא יד ,רעדירּב עגיזָאד יד

 : תורישע סיורג רעייז טימ יו ,חקדצ רעייז טימ ױזַא טשינ טלווו

 -- שטשירטס ןיא ןעמ טגָאז ױזַא -- ,חרוקדןוממ ךייר ןענעז ייז,

 ןעשַארג ַא טינ ןעמ טיג םענעי רֵטֹנ ,תוררש יד יװ טנעל עמ

 ןערעדנַא םעד ןוא ראג םענייא ןייֵא טלייט אוה-ךורביטַאג ,וליפא

 זיא רעדירּב יד ןופ רענייא זַא ,ןענעווטסעד ןופ ,,,"טשינרָאג

 ןוא ,ןעטיילק יד טכַאמעגוצ ןעוועג גָאט םענעי ןענעז ,ןעברָאטשעג

 ,קינזיצקַא םעד ףלָאװ-השמ בר טנייוועּב טָאה טדָאטש עצנַאג יד

 .טדָאטש ןופ דיגנ רעד טּברַאטש סע זא ,ןייז וצ רעהעג םע יוז

 ץנַאג ןייז טָאה ןוא רעדניק ןהֶא ףלאוו-השמ בר ןיא ןעברָאטשעג

 שרעה-ריאמ ,רעדירּב ייווצ ערעגנוי ענייז טזָאלעגרעּביא ןעגעמרעפ
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 יַּפִא רע טָאה רלעג עמוט עשּכיה ַא ךיוא ןוא ,ּכיל-חסּפ ןוא

 -רָאנ טָאה רע סָאװו ,הנמלא עגנוי ַא ,ּבייוו טירד ןייז ןעבירשעג

 ץוחַא ,םיוט ן'רַאפ רחָאי רֶאּפ ַא ,וועשטידרַאּב ןופ טכַארּבעג סָאוװ

 ןעּבעל ס'נַאמ ן'רַאפ ךָאנ הנטלַא עגנוי יד טָא ךיז טָאה םעד

 -- ןעמ טנָאז ױזַא -- סנעשארג עכילטע עשּביה טרַאשענּפָארש

 טָאה עמ יו ,שטשירטס ןופ ןערהיפסירַא טלָאזעג טָאה ןוא

 ןערהָאּפקעװַא ,ךעלּברעק דנעזיוט טרעדנוה ייווצ א ,טסעומשעג

 סָאד ,גוויז רהיא ןעגירק טרָאד טשרע ןוא וװעשטידרַאּב ןייק קירוצ

 .ןעוועג זיא ףלָאוװ-חשמ יוװ ,ןקז ןייק טשינ ,ןעגנוי ַא ןַאמ א ,טסייה

 עליסוי טּפַאחעגרעטנוא טייצ רענעי ןיא טקנוּפ רעּבֶא ךיז טָאה

 עלע רע ּפ ,הנמלַא עגנוי יד ,לעּביײװ ס'פלָאוו-השמ ןוא ,יײװַאלַָאס

 .עניטרָאד א התע-תעל ןעּבילּבעג יא ,עמאד יד

 -רעד ןעפורעג שטשירטס ןיא יז ןעמ טָאה "עמַאד יד עלערעפ,
 זיא סָאװ ,עניצנייא יד טעמכ ןעטרָאד ןעוועג זיא יז לייוו ,רַאפ:

 ,עטערַאק ַא ןיא ןערהָאפעגסױרַא ,הצירּפ ַא יוװ ןָאהטעננָא ןעגנַאגעג

 -ַאטרָאפ ן'פיוא , טלעיּפשעג ןוא דנוה ַא בוטש ןיא ךיז ייּב טַאהעג

 ןעמ טָאה ,העבש ןעסעזעג ןיא ףלָאװ-השמ תעשב ךָאנ ."ןַאיּפ

 ןעּבָאה הנותח רע טעוװ דניצַא זַא ,טסעומשענ שטשירטס ןיא ןיוש

 רַאפ םורָאװ ,טלעוװ רעניטנייה ןופ ןייז לָאז סָאװ ,רעגנוי ַא רַאפ

 ...גנידסלַא ןעניגרעפ ךיז רע געמ -- רע טָאה דלעג ?טינ סָאװ

 -רעביא ,ףלָאװ-השמס :ןעטָארטעג יקַאט טָאה ?עטדעטש סָאד ןוא

 טהעטשרעפ ,ץיגרע ןערהָאפעגקעװַא ךיז זיא ,םישלש גידנעטרַאוװ

 ןערהיפ וצ טכַארּבעג ןעכיג ןיא טָאה ןוא ,ועשטידרַאּב ןייק ,ךיז

 ,טרָאטש ַא יא שטשירטס טניז םורָאװ ..,"עמַאד, ַא ךיז טימ

 ןוא דנוה א ןעװעדַאה לָאז ענידיא א זַא ,טינ ךָאנ ןעמ טקנעדעג
 סָאד ,ןעמ טָאה ,ךילנחעוועג .,ןַאיּפעטרַאּפ ן'פיוא ןעלעיּפש לָאז
 ואוו ,סָאנ יד טרעגעלעּב ,ןעלעיּפש יז גידנערעהרעד לָאמ עטשרע

 "!רָאנ עט'רמזילכ א ענידיא א; :ןעסעועג ןיא ףלָאװ-השמ

 ןעטייז עַלַא ףיוא ךעלטרעונ ןעהילפ וצ ןעּביױהעגנָא ןעבָאה סע ןוא

 עלערעּפ , רעדָא ,"עמַאד יד, .ןַאיּפָאטרַאפ ן'טימ דנוה םעד ןעגעוו
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 .רימת ףיוא ןיוש ןעמָאנ רהיא ןעּבילּברעפ זיא ױזַא -- "עמַאד יד

 ַא ךיז טהיינעג ,ןהייצ יד טפרַאשעג ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ ךס ַא

 ןהעטשנָא ןעד רהיא טעװ סע !עמַאד אזַא ,שטייטס8 :עלעטייּב

 ןעטלַאה טייל יד ;טינ ןעמ טסעומש -- הבדנ ַא ? יז ןעגניד וצ

 ךיז טָאה עמ ןַא ,ןעהעזרעד ךיג רעּבֶא טָאה עמ ,.,"! םעד ןופ

 זיא סָאװ ,עמַאד יד עלערעּפ :ּפָארַא זיּב ןעביוא ןופ טרַאנעגּפָא

 ךיז טָאה ,וועשטידרַאּב יו ,טדָאטש-רחסמ ַאזַא ןיא ןעסכַאוועגסיוא

 "כַאמ יד רעּבייוו רעשטשירטס עלַא ןופ רענעש ןעגניד טנָאקעג

 ,טַאהעג טנייפ רעגרע ךָאנ יז טָאה ןעּבענ הבדנ { ןוא ,סעקרַאיל

 ן'פיוא ןעלּבסיצ ןענַאק ןעמ ףרַאדַאּב יאדוַאא ,ןַאס רהיא יו

 םימ טגָאזעג רעּבייו רעשטשירטס יד רהיא ןעּבָאה -- ,ןַאשטּפוט

 עמ וַא ,עטמַארעצ ַא ןייז ךָאנ ןעמ ףרַאדַאּב יאדוַא -- ךָאטש ַא

 :רעדָא ..."רעסַאװ סָאד ןעכָאקסױא םענעי ןענָאק ױזַא לָאז

 ;םיורּב ַא זנוא טקנעש !}ןייו טנוזעג רהיא טלָאז ,עלערעפ,

 רעייֵַא קעװַא סָאר טיג רהיא ייהעלע ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל

 ....טנוה

 ןעמ טָאה ,עקװערַאקַאמ ןיא ןעוועג זיא עליסוי תעשּכ ךָאנ

 טָאה עליסוי .תּבש ַא ףיוא שטשירטס ןייק זעדַאלעגנייַא םהיא

 ,קעה ַאזַא ןיא ןערהָאפ טלָאװעג טשינ רהעז ,טשטיינקעג וליפא ךיז

 טנעכערעג רע טָאה םעדרעסיוא .םינצּבק עמַאס ןופ לעטדעטש ַא

 ןופ ןוא ווערעּפשַאק ןייק ןעּפַאחרעּבירַא ךיז עקוװערַאקַאמ ןופ

 םהיא יא סע .עקוװועּפעזַאמ ןייק .חייהַא ךיז ןעּפַאחּפָארַא ןעטרָאד

 דנו"ענ ,ןערהַָאּפמורַא סָאד ןערָאװעג סאמנ ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,ןיוש

 טיירגעג וליפא ןיוש ךיז טָאה רע ;םייה רעד ןופ ןעסירעגּפָא ,ןייז

 לעווירּב ןייק טייצ ַאזַא ןיוש) ,רעטרעוו עכילטע םייהַא ןעּביירשנָא

 טימ ,ומש-חמי ,הילדג ןעמוקעננירַא ןיא -- (!טקישעג טשינ

 לעיפ זיא'ס זַא ,טדערעגרעּביא םהיא טָאה ןוא דער עטוג ענייז

 ףיױא שטשירטס ןייק רעהירפ טורשרַאמ םעד ןעכַאמ וצ רעכיילג

 ןופ טשרע ןוא ,עקוועגירדעקסַאילפ ןייק ןעטרָאד ןופ ,"ןוזח-תּבש.

 ןעריימסיוא ןָאק עמ זַא ױזַא ,עקװעּפעזַאמ ןייק ךיילנ ןעטרָאד
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 גילדעוו םורָאװא -- .טייז ַא ןיא סָאד ןעניוּברעפ .ןוערעּפשַאק
 סָאד געמ ,םינזח ףיוא טרָא שיטייל ַא רהעז ןזיא ווערעּפשַאק
 עצרַאװש ידלַא-נױצ ,ןערעו טע'פרש'רַאפ לָאמ יירד רעהירפ
 ,ןעּבילּבעג סָאד זיא ױזַא ןוא ט'הצע'עג הילדג טָאה ױזַא --- "1 רהָאי
 .תונעט ןֹהֶא

 ײװָאלַאס עליסוי טָאה ,תּבש ףיוא שטשירטס ןייק גידנעמוקנָא
 זַא ױזַא ,ןענװַאד א טגעלעגרעדינַא רענייז עינַאּפמָאק רעד טימ
 טָאה עמ ןוא ,םָארָאדָאה ןעגנַאגעג זיא לעטדעטש עצנַאג סָאד
 ןעקוקוצנֶא ,ןענַאטשעג ןיא עליסוי ואוו ,הינסכַא יד טרענעלעּב
 ןעשיווצ ,ייווָאלָאס רעקװעּפעזַאמ םעד סנעטייוורעד ןופ שטָאח
 -השמ בר ךיוא ןעוועג זיא ןעליסוי ןעהעז וצ עגירעיניינ עלַא יד
 טרעהעג םהיא טָאה סָאװ ,עמַאד יד עלערעּפ ,הנמלַא עגנוי ט'פלָאװ
 ַא ,עטכאקעצ א םייהַא ?הוש ןופ ןעמוקעג זיא ןוא ןענווַאר
 עט'נלעב ַא םהיא ףטלָאװ ךיא, ,עטפעלּפעג ַא רָאג ,עטפיורשעצ
 וצ טגָאזעג עמַאד יד עלערעּפ טָאה -- ,"םינּפ ןיא ןעקוקנָא ןעוועג
 ןיא ןָאהטעגנָא גָאטייּב תּבש ךיז טָאה יז .טייל עטנעהַאנ ערהיא
 רערעייט רהיא טימ ךיז ןעגנָאהעּב ןוא םישוּבלמ ענעדייז ערהיא
 ןיא ןוא ,ןעטנַאילירּב ןוא ןעטנעמיד ,?ערעּפ יד טימ ,גנורעיצ
 רעד רעביא ןערעיצַאּפש עװוָאיָאקָאּפ רהיא טיס ןעגנַאגעגסױרַא
 ןענַאטשעג ןענעז סע ואוו ,הינסכַא רעד ייּברַאפ טקנוּפ ןוא ,טדָאטש
 הינסכַא רעד ןופ רעטסנעפ יד ,ּבעל-רעמוז .טייל ענייז טימ עליסוי
 עליסוי טהעטש ,דנעה עדייּב ףיױא טרַאּפשעגנָא ;ןעפָא ןענעז
 טדָאטש יד טכַארטעּב יוא רעטסנעפ סענעפָא ם'ייּב ײװָאלָאס
 -לעמרַאי ַא רע טנַארט ּפָאק ן'פיוא ,טייל ערהיא טימ שטשירטס
 יד ;סעטָאק םענרעּבליז ַא טימ ןוא טּפעטשעג דלָאנ טימ ,עלעק
 רעּביא ןעפרָאװעצ ןוא רעטנורַא טרַאשרעּפ רָאה עווַאיסור ,עגנַאל
 ,ןעגיוא ערַאק יד ; סייוו-רעטיול םהיא זיא םינּפ סָאד } ןעלסכַא יד
 עטבידעג יד ןופ נידנעלכיימש סױרַא-ןעקוק ,עגידנעצנַאלג ,עסיורג
 טעּפש עמ ןוא םיררושמ הרבח יד ןעהעטש םהיא םורַא .,ןעמערּב
 .טייל ערהיא טימ שטשירטס טדָאטש יד סיוא טכַאל עמ ןוא
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 ?"שטשירט} ןעניזָאד םעד ףיױא וד טפנָאז סָאװ --

 ןיא ?עטדעטש סָאד -- .,ךיז ןעשיווצ טייל-חהרבח יד ןעסעומש
 .שוּפע ןעטלַא ם'נופ ןעּבילּברַאפ

 ןעטנַאילירּב טימ ןעגנָאהַאּב ,לעּבייװ סענעי ַא טָא זיא רעוו --

 עלערעּפ גידנעטכארטעב ,עליסוי טנערפ -- ? סיפ יד זיּב ּפָאק ןופ
 עלערעּפ .,ןעגיוא ענעש ערהיא טימ ךיז גידנענעגעגעּב ןוא עמַאד יד
 ,סייוו ,עגנוי א רָאנ ךָאנ ,עקיד ַא ,לעּבייװ סואימ ןייק טשינ זיא

 ןעגנָאהעּב ,רעדייג ןעטעפ ,ןעסייוו ַא טימ ,עקלוּב ענעטָארעג ַא יו

 טימ ,ךעלרעגניפ ענעטנאילירב ךס ַא טימ ,?ערעּפ עסיורנ טימ
 ןָאהטעגנָא ,רועיש ַא ןהֶא ךעלרעטילפ ,ךעלעטייק ,ןעטעלסַארּב
 רעד ךָאנ טעמַאס ןיא ןוא ךייז ןיא ןעקנוטעגנייַא ,ךייר רהעז

 .עװַאּפ ַא יװ סױרַאטערט ןוא ,עדָאמ רעוועשטידראּב רעטצעל

 ַא יז טּפַאה ,הינסכַא רעד ייּברַאפ לָאפ עכילטע גידנעהעגכרוד

 יו ,עלערעּפ טלהיפרעד ,םייהַא גידנעמוק ןוא ,ןעליסוי ףיוא קוק

 .תויח סָאד סיוא רהיא טהעג סע ןוא ץרַאה סָאד רהיא טהיצ סע
 לֶָאמ ןייא טינ יז טָאה ,טּבעלעג טָאה ףלָאװ-השמ תעשּב ךָאנ

 ,הנמלַא ןייֵא ןעּביילּב טעװ יז זַא ,ןעצרַאה ןיא ךיז ייַּב טרעלקעג

 ןייז לָאז סָאװ .ןַאס ןעננוי ַא ױזַא רעדָא רוחּב ַא ןעמענ יז טעוװ

 ןעוס ךָאד יז טעװ הנמלַא ןייֵא ןוא ,,,ןידנָאלּב ַא ,רענעש ַא

 .קנַארק ןוא טלַא ןעוועג ןזיא ףלָאװ-השמ ןעד ,ןעביילּב לָאמַא

 .ןיילַא טייקנעש רהיא רַאפ רָאנ ,ךילנהעוועג ,יז רע טָאה ןעמונעג

 רהיא רע טָאה הּבכותכ ַא ;טכַאמעג ךילקילג רָאג יז טָאה רע
 טרעדנוה רעּביא טגָאזעגנוצ ןוא ,ךעלברעק ףלא האס ףיוא ןעבירשעג
 תעשּב יז ןעסעגרעפ טשינ ,ןעגידעירפעב יז רהָאי גיצנַאװצ ןוא
 לעדיימ גנויי ַא רהעז ךָאנ ןעוועג זיא עלערעּפ ..,,הָאוצ רעד

 עלַא יװ ,ןוהטנָא ןעש ךיז טַאהעג בעיל טָאה יז רָאנ .טלָאמעד

 -סיורַא דימת ,עדָאמ רעד ןופ ןעטלַאהעג ,ךעלדיימ רעוועשטידרַאּב

 ףלָאוװ-השמ רהיא ןיא ,ךילנהעווענ .ןתח ןעכייר א ףיוא טקוקעג

 ,עטערַאק ןייז טימ "ףלא-הָאמ, יד רָאנ ,ןעצראה םוצ ןעוועג טשינ

 ױזַא רהיא ןעּבָאה רעדנַאנַא טימ םעלַא טימ לעּבעמ ןעש ןייז טימ
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 טכער ןערָאװעג ךינ רחיא ייַּב ןיא'ס ןַא ,ּפָאק םעד טהערדרעפ
 -- ןעגָארטרעּביא טנָאקעג טשינ יז טָאה ךַאז ןייא רָאנ = .גנידסלַא
 ראג ריד ַאנ, :"שטשיוטס, טסייה טדָאטש יד סָאװ ,סָאד
 טָאה ױזַא ...!תושלח ,עפ !ןעמָאנ רענעש ַא !שטשירטס
 -השמ .טקנערקעג טוג יז טָאה סע ןוא ,טרעלקענ עלערעּפ ךיז
 ךָאנ ףכית טָאה רע -- ןָאהטעג חבוט ַא רעּבָא רהיא טָאה ףלָאװ

 טקנערקעגקעוװוַא ױזַא טָאה ןוא ,ןעקנערק וצ ןעּביױהעגנָא הנותח רעד
 עמַאד יד עלערעפ ןוא ,ןעּברָאטשעג ןיא רע זיּב ,רהָאי רֶאַּפ ַא
 -עפ ףךיז יז טָאה ןענעוװטסעד ןופ .,ןערָאװעג ןעדנוּבעגפיוא זיא
 :ונייהד ,רעטכָאט עשידיא ַא ,?עבייוו ךילרהע ןייֵא יוװ ,ןעגנַאג
 רעהעג סע יװ ,םישלש טרַאװעגרעּביא .העבש ןעסעזעגּפָא זיא יז
 ,פעךייטּבוטש רהיא טימ ןעמונענ ךיז םעדכַאנ טשרע ןוא ,ןייז וצ

 ןעּביולק ךיז ,םישוּבלמ יד ןענעלפיונוצ ךיז ,עװוָאיאקָאּפ יד יצ'האל

 םינכדש טוָאלעג רהיא וצ ךיז ןעּבָאה ,ךילנהעוועג ,ןיירַא געוװ ןיא

 עלערעּפ ; םיכודיש עסיורג רהיא גידנעגָאלשנָא ,טלעוו רעד ןופ

 ליוו יז -- ןעהעז ןוא ןערעה טלָאװעג טשינ רעּכָא טָאה עמַאד יד

 רעכיג ןערהעג ןיוש טלָאװ .יז ,שטשירטס עטסיוו סָאד ןענעק טינ

 םייהַא ןעּבירשענקעװַא וליפא ןיוש טָאה יז .,ןערעוו רוטּפ ןענַאד ןופ

 יז טרהָאֿפ ,םשה-הצרי-םא ,תּבש ךָאנ זַא ,עמַאפ-עטַאט רהיא ֹוצ

 יז זַא ,טזָאלעגסיױא ךיז טָאה ףוס םוצ .,וועשטידרַאּב ןייק םייהַא

 רעביא ?ןעמעוו רעביא ןוא .שטשירטס ןיא ןעבילבעג טראפ זיא

 } יײװַאלַָאס עליסוי

 יד עלערעּפ טכַאמ -- ?ןעליסוי םעד ףיוא וד טטגָאז סָאוװ --

 רעד ייּברַאפ גידנערעיצַאּפש ,עווָאיאקָאּפ רעד יצ'האל וצ עמַאד

 ,קוק ַא וצניהַא גידנעפרַאװ ןוא רהיא טיפ הינסכַא

 -ַאקֲאַּפ יד יצ'האל טרעפטנע -- ?ןעגָאז ךיא לָאז סָאװ --

 ןיא ןרעטשנעגרָאֿפ רעד יווװ ױזַא ,ןעש יאדווַא זיא רע -- .עווָאי

 "אפ טהעטש סָאװ ,ןָאטָאל ַא ס רענעי יװ ױזַא טקנוּפ ,ןעש

 טימ ןוא טיוּבעג ןעש ,ןעקכַאװעג ךיוה :סנַאמָאר ם'ניא ןעּבירש

 ...רָאה עדנָאלּב
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 ,ךעלכיּב ןענעייל וצ טַאהעג בעיל טָאה עווָאיָאקָאּפ יד יצ'האל

 טהעטש לעטעלּב ןעטשרע ן'פיוא סָאװ ,ךעלכיּב"השעמ ענעי ןופ

 קורדכָאנ ,ןַאמָאר רעטנַאסערעטניא-טסכעה ַא; : טנעכייצעגנא

 עװָאיַאקָאּפ יד יצ'האל טנעלפ תוישעמ עגיזָאד יד ."ןעטאּברעּפ

 -השמ תעשּב ,עמַאד רעד עלערעּפ רַאפ לוק ַא ףיוא ךיוה ןענעייל

 יז טגעלפ עלערעּפ .טעּבןעקנַארק ןפיוא ןעגעלעג זיא ףלָאװ

 תעשּב יקַאט ןוא ךעל'השעמ ערהיא טימ ןעכַאלסיוא טשרמולכ

 עניזָאד יד עלערעּפ טָאה טכַארּבעג ...הָאנה ייז ןופ ןעּבָאה השעמ

 ןעוועג זיא טייּברַא רהיא ; װעשטידרַאּב ןופ ךיז טימ עווָאיאקָאּפ

 ןייז ,ןערעיצַאּפש רהיא טימ ןהענ ,םַאדַאמ יד ןוהטנָא רָאנ

 רעד רהיא ייּב ןעװעג זיא יז ;םַאדַאפ רעד ןעּבענ גידנעטש

 םקוקעגסױרַא סַאדַאמ רעד טימ ךיילג טָאה ןוא דוסילעּב רעצנַאג

 רעכיג ןיוש ךיז לָאז תיּבהילעּב רעד זַא ,ןעצרַאה ןיא ךיז ייַּב

 ךיז ייז ןעּבָאה ךילטנעפָא סָאד ןעדערפױרַא שטָאח ,ןענָארטּפָא

 ערעדנַא סָאד סנייא ןענַאטשרעּפ טוג ךיז טָאה עמ .טמעשענ ערייּב

 ןערהָאפ ןיוש ןעּבעלרעד טלָאװעג טוג טָאה עמ ןוא רעטרעוו ןהָא

 ַא ןוא דיוס ע'סואיפ ַא ןעוועג זיא יז שטָאח ,יצ'האל .,,םייהַא

 ןיא ןתח רהיא טַאהעג ךיז יז טָאה ןענעווטסעד ןופ ,עטלעּפוטשעג

 ייבח ןעוועג זיא ןוא לעטָאמ-יול רע טָאה ןעסייהעג .וועשטידרַאּב

 .קינסָאריּפַאּפ ַא ןעוועג זיא רע ,טסייה סָאד ,"טפעשעגדןיטיט ַא

 ,ךיז ליוו רע סָאװ ןעסייה טגעמעג לעטָאמ-יול טָאה ערעדנַא ייַּב

 טימ רוחּב רעטַאװעשטשירּפ רעטכַא ןייַא ןייז טגעמעג ךיז טָאה רע

 ,ןהעזעגסיוא רע טָאה ןעגיוא יד ןיא רהיא ייַּב רָאנ -- ,רָאה עלעג

 םָאה רַאפרעד ןוא ,"טיוּבעג ןעש ,ןעסנַאוועג ךיוה ,לעגנע ןייַא; יו

 "עב טהעטש סע יװ ױזַא טקנוּפ ,"טבעילעג; םהיא טימ ךיז יז

 טָאה יצ'האל .טנעייל יז סָאװ ,"ןעסנַאמַאר, ענעי ןיא ןעבירש

 טצעל ,יירטעג תמא ןעוועג םהיא ןיא יז ,ןתח רהיא טָאהעג בעיל

 טָאה ,לעּברעק ַא טָאהעג ץיגרע רָאנ טָאה יז ואוו .ןעּבענעגרעביא

 ?זמ-ערּבָאד עצנַאנ סָאד ; ןעלטָאמ-יופ וצ טקישעגרעּביא סָאד יז

 ןעכַאמ ןענוגרעפ טשינ ךיז טָאה יז ; םהיא וצ ןיירַא רהיא ייּב זיא
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 פרַאדַאב עמ. :עלעוויטש ןייק ,לעסונרוּב ןייק ,דיילק גירעביא ןייק

 ןעּבָאה ןעפרַאדַאּב יאדוא רהעק רע ,ןעלטָאמ-יול ןעקישקעװוַא סָאד

 ךעלווירּב עטוג טקישענ לעטָאמ-יול רהיא טָאה רַאפרעד "!טלעג

 ַא יו ןעוועג ןענעז ןערעדנַא ן'טימ לעווירּב ןייא ןוא ,ךָאו עלַא

 ,טַאהעג ייז טָאה עמַאמ ןייא יוװ ךיילג ,גניליווצ

 עלַא ןעּביירש לעטָאט-יול רהיא טנעלפ --- "ריד סירג ךיא ןוא;

 ןוא הנתמ רעד רַאפ הלכ עּביל ןיימ ריד קנַאד ךיא ןוא? -- ךָאװ

 טיִּב ךיא ןוא ןעשָאילַאג טיס ליוויטש עיינ טכאמענ ךיז ּבָאה ךיא

 תיֵּבה-לעּב ןייד יצ ןוא טנוזעג ןייד ןיא וטסכַאמ סָאװ ריס ּביירש ךיד

 טבַאמ טייּברַא ןייק ןוא טנוזעג טָאג ןעקנַאד ןיּב ךיא ןוא ךָאנ טּבעל

 ךיז טנידרַאפ טלעג ןייק ןוא לעװלָאװ טנייה טסָאק סיזליג טינ ךיז

 ןוא רעטינרַאג םעיינ ַא ףיוא הלכ עּביל ןיימ ריפ קיש ןוא טינ

 סָאװ "ימ ּביירש ןוא ןערָאװעג טלַא ןיוש זיא רעטינרַאג רענעי

 "..ךָאנ טּבעל תיּבהילעּב ןייד יצ ןוא טנוזעג ןייד ןיא וטסכַאמ

 סָאד יו רערעייט ןיצ'האל ייּב ןעוועג ןענעז ךעלווירב עגיזָאד יד

 זַא ,תויח םעד טימס טּבעלענ טָאה יז .ניוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש

 ןיא טהעג ןוא דלעג רהיא רַאפ גָאטליזאוו ןָא ךיז טוהט לעטָאמײול

 ."ןעשָאילַאג טימ לעוויטש, ערהיא טימ "רעטינרַאנ, רהיא

 -- .ןעגָאז עמַאד יד עלערעּפ רהיא טגעלפ -- !{רַאנ ,רַאנ --
 ,הבצמ ענעדליג ַא ןעלעטש אמתסמס ריד טעוװ רע !דיופ עשיראנ

 ?וד טסניימ יו !רענייד ןתח רעד

 . וצ סָאװ טָאהעג טשינ ףיורעד טָאה עווָאיאקָאּפ יד יצ'האל

 יד טלהעצעג טָאה יז :סרהיא טסואוועג ךיז טָאה יז ;ןערעפטנע

 "ידרַאּב ןייק םייהַא ןעמוק ןעּבעלרעד ןיוש לָאז יז ,עגר יד ,טונימ

 יז סָאװ ךיא סייוו, ,ןעלטַאמ-יול טימ הּפוח ןעלעטש ןוא וועשט

 לָאז ךיא !סיוא טמוק רהיא סָאװ ,םַאדַאס יד ,ןעטרָאד טגָאז

 יז טלָאװ ,ןעזייוועּב ןוא ץרַאה ןיימ ןעמענסיורַא ןענָאק רהיא

 ... ןעכַאז עכלעזַא ןופ ןעכַאמס קזוח וצ ױזַא יו ,טסואווענ
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 טָאה עמַאד יד עלערעּפ ןעוו ,טייצ יד ןעמוקעג רעּבָא זיא סע

 רהָאוװעג זיא יז ןעוו ,טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ; טדערעג שרעדנא

 יצ'האל יװ ,"לעפעשקלעמ ןייק טינ זיא עבעיל, זַא ,ןערָאװעג

 טָאה יז יװ ,דנַאה רעד טיפס קעװַא סָאד טכַאפ עמ זַא ,טגָאז

 טָאה ,ןהע;:-ןערעיצַאּפש ם'נופ םייהַא נידנעמוק .רעהירפ טניימעג

 ןעפורענוצ טָאה ,ןיירַא לעטָאפ ַא ןיא ןָאהטעג ףרָאװ ַא עלערעּפ ךיז

 רהיא ןענעלוצ ןעסייהעג רהיא טָאה ןוא עווָאיִאקָאּפ יד יצ'האל

 .ּפָאק םוצ דנַאה

 זיא הכס ַא ?סםַאדַאמ ,העוו ,םינּפַא ,ךייַא טוהט ּפָאק רעד --

 .ןָאהטעג גָאז ַא יצ'האל טָאה -- !עסיורג ַא רימ

 ץרַאה סָאד ,עלערַאנ ,ץרַאה סָאד ?'וד טסגָאז ,ּפָאק רעד --

 טהיצ סע ,ךימ טנערּב סע ,שטנעמ סיוא ןיּב ךיא .העוו רימ טוהט

 | סָאד רָאג יז טגָאז ,סיוא העג ךיא ,ךימ

 ,ךױא ריס טלהעצרעד ?םַאדַאמ ,ךייַא זיא עשזיסָאוו --

 .ןעסיוו ךיוא ךימָאל

 רימ זיא'ס ?ןענָאז ריד ךיא ןָאק סָאװ ,יצ'האל ,העוו יוא --

 ַא ריס טנערּב ָאד טא !ןעּבעל ןיימ ןופ קע ןייַא זיא'ס ,טבעלש

 העש רעטשרע רעד ןופ !{רימ ייּב ןעצרַאה ןיא ,ָא-ָאד-טָא ,רעייפ

 ּבָאה ךיא טניז ןוא ,ןעגניז טרעהרעד םהיא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןָא

 ! ןעּבעל ןיימ ןופ קע ןייַא זיא ,ןעהעזרעד םהיא

 -צרַאה סיורג רַאפ טנייוועצ שזַא ךיז טָאה עמַאד יד עלערעּפ

 ערהיא ןיא טפעיטרעפ ןהעטש ןעּבילּבעג זיא יצ'האל .,גיטהעוו

 גנַאל ?ָאד ןעמ טוהט סָאװ ,ןַאלּפ א גידנערעלקוצ ,תובשחמ

 טשינ יז טָאה תומכח ןייק ןוא ,טפרַאדַאב טשינ יז טָאה ןעטכַארט

 :טגָאזעג ױזַא טָאה ןוא ןעוועג בשיימ ךיז יז טָאה ,טסואוועג

 רהיא ?רהיא טרעה ןעמעוו ?םַאדַאמ ,סָאװ רהיא טסייוו --

 ַא וצרעד ןוא ,ענעדנוּבענפיוא ןייֵַא ,טָאנ ןעקנַאד ,טנייה טנעז

 טגָאזעג ריס ףיוא ןעדָאש רעיא ץוח ,ערה-ןיע ןהֶא ,עט'ריבנ

 .הנותח םהיא רַאפ טָאה טמענ ,ךימ טנלָאפ טָא .,ןערָאװעג
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 לעטַאפ ם'נופ ןעגנורּפשעגרעטנוא שזַא ןיא עמַאד יד עלערעּפ
 יד ףיוא ןערערט טימ טכַאלעצ ךיז טָאה ןוא תולעּפתה סיורג רַאפ
 .ןעגיוא

 ףרַאד עמ ?"םהיא טמענ, טסייה סָאװ ! דיומ עשירַאנ --
 {?ןיינ יצ ,ןעגערפ ךיוא םהיא ךָאד

 ןעלעװ טינ טעװ רע ?ארומ רהיא טָאה עשז סָאװ ,ונ --
 יִצ ?לעבייו סואימ א רשפא טנעז רהיא ?ןיא סָאװ ?רשפא
 ?הנמלַא ןייֵא טנעז רהיא ,סָאו יא ?ןיימעג הלילח טנעז רהיא

 ןייז ןעשנואוועג ךיז ןעטלָאװ ךעלּבײװ ךס ַא !הרּפכ ענעש ַא
 סָאװ ,הלוע ןייֵא רשפא זיא'ס רעדָא !ןעּבעלכ ,טרָא רעייֵַא הוא
 ףיוא רענ'ענושמ ַא ,ךיז טכַאד ,טעװ סָאד ?רוחּב ַא טמענ רהיא
 טָאה רהיא סָאװ ,טלעו ענעש יד ?ןיא סָאװ !ןענָאז טינ
 ױהַאי ןעבלאהטירד ךיז טרעגלַאװעגּפָא ?ןַאס רעיא רַאפ טַאהעג
 יד ?סָאװ רהיא טסייו רעמָאט ,שטשירטס ןעטסיוו םעד ןיא

 טימ ןייזּפְא ,ךיז טכַאד ?טַאהעג טָאה עמ סָאװ ,ןעקילג עסיורנ
 רענייק ...הטרעוו סיּפע ךיוא זיא ּבוטש ןייא ןיא ןַאמ ןעקנַארק ַא

 יטיא ?העצרעד הענ ןוא ,טשטעווק ךוש רעד ןעמעוו טינ טסייוו

 | ...} השעמ ַא ןעכיל

 טָאה -- !סניימ ץרַאה !עניימ המשנ }{יצ'האל ,ךַא --

 ןיצ'חאל וצ ןעפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה ןוא טגָאזעג עמַאד יד עלערעּפ

 .ןיירַא דנעה יד ןיא

 שוא ןיא ;שיפ ײלרעלַא ךיז ןעניפעג רעסַאװ סיורג ַא ןיא
 .ןעשנעמ יײלרעלַא ןַאהרַאפ זיא ,וועשטידרַאּב יו ,טדָאטש רעסיורג

 ןיא ,טמאטשעג טָאה עמאד יד עלערעּפ ןענַאװ ןופ ,טרָא סָאד

 ,קישטייז ריאמ ,רעטָאפ רהיא :טרָא ןעּביױהעג ַאזַא טינ ןעוועג

 ףיוא ."ל?כהיהנוק, ַא זנוא ייּב טפור עמ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא

 ןייק ןוא ,הנוק ַא ןעװעג ְךייַא רע זיא טלעװו רעד ןיא ץלַא
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 ךיז טָאה .לָאמנייק טַאהעג טשינ רע טָאה טפעשעג רעדנוזעּב

 ,קירּבַאפ ַא ,דָאװַאז רעטלַא ןייֵא ךיז טפיוקרעפ ץיגרע ,טכַאמעג

 ןיהַא זיא -- הרצ ַא ,קַאלש ַא ,עיסעסָאּפ ַא ,"טָאנס-ףיוא, בוטש ַא

 רעצימע טָאה עטערַאק עטלַא ןיֵא ;הנוק ַא קישטייז ריאמ

 ןעוועג קישטייז ריאמ זיא -- המודכו לעּבעמ טלַא ,טרהיפעגפיורַא

 ייּב .ןענעידרעפ וצ לעּברעק ַא יּבַא ,ףיורעד ןלעּב רעטשרע רעד

 רעייֵַא סָאװ ,גנידסלַא ןעניפעג טנַאקעג רהיא טָאה קישטייז ריאמ

 -- שעמ :ןעזייַא זיא -- ןעזייַא רהיא טליו ; טסולענ ץרַאה

 -- ץלַא טסעומש עמ זַא .ןערערעפ זיא -- ןערעדעפ ;שעמ ןיא

 םַאהעג טשינ רע טָאה ענעגייא ןעלַאטיּפַאק ןייק !ץלַא זיא

 ןעועג לָאמַא ;סױמערפ טימ גידנעטש טהערדעג ךיז ,לָאמנייק

 רָאנ .רחוס ַא ,ךילנהעוועג ,יוו ,רעטנורעד לָאמַא ןוא ןעּביױא ןופ

 : ןפוא ןעשיתּבה-לעּב ן'פיוא ,שנעמ-השעמ ךיז רע טָאה טרהיפעג

 רעדניק יד .טּבעלעג -- ןוא ןעמונעג ,ןעּבעגעג ,טּפַאחעג ,טגרָאּבעג

 טשינ וליפא טָאה ןוא ןפוא ןעשידיא ן'פיוא טרהיפעג רע טָאה

 ןוא ענַאיּפ ןעלעיּפש ןענרהעל ,ןעדליּב וצ ייז טַאהעג ןעניז ןיא

 .ןעדיא ייּב טנייה זיא רעגייטש רעד יװ ,ןעצכענרעל עכלעזַא ךָאנ

 רָאנ ךיא ףרַאדַאב -- טגָאזעג ריאמ טָאה -- רעטכעט עניימ וצ

 רעּבָא ךיז טָאה סע "? תומכח יד ןעגיוט סָאװ וצ ,ןדנ ןעּבָאה

 ןוא ,ץירּפ ַא ןערהָאפעגסױרַא זיא סע ,"יאשטולס יּפ-לע טכַאמעג

 -רָאפ ןעטלַא ןייֵא םהיא ייּב טלעדנַאהעגּפָא טָאה קישטייז ריאמ

 ףיוא רעּבָא ךיז טָאה סע .הלודג האיצמ ַא ,לעװלָאװ ,ןַאיּפָאט

 זיא ןַאיּפָאטרַאפ רעד ןוא ,ןענופעג טשינ הנוק ןייק ךיג ױזַא םהיא

 ַא טימ טקעדעגרעּביא ,ןחעטש ןעּבילּברעפ טייצ עשּביה ַא ףיוא

 ןימ ַאזַא ּפָאק ןיא ןעלַאפעגנייַא לָאמנייא זיא ןע'ריאמ זיּב ,ךעלייל

 גרעטנוא-טסכַאװ עלערעּפ ;טהעטש ןַאיּפָאטרַאפ ַא; : קנַארענ

 רצ טינ ךיז יז לָאז סָאװ רַאפ -- ;דלָאג יװ ױזַא יז זיא ןעש

 םעד ךרוד רשפא -- ןעטייצ עגיטנייה אישק ַא ? ןעקמורּב ןענרעל

 ?הכלמ ,וד טסגָאז יו ? ךודיש ןערענייפ ַא וצ ןעמוק יז ןָאק

 ןוא ,וצרעד ןעוועג םיכסמ ךיוא טָאה הכלמ ּבייוו ס'ריאמ "? ַאה
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 ַא וצרעד ןעמ טנירק ואו :ךַאז ןייא רָאנ ןעבילּבעג  זיא'ס'
 ?רלעג ןעכיילג ןיא ןעטסָאק לָאז סָאװ ,רערהעל

 ןענרעל וצ ןעּביױוהעגנָא עלערעּפ טָאה זייווכע?סיּב ,זייװּכעלסיּב
 טפַאש'הירב סיורג ןעזיװעּבסױרַא אקוד טָאה ןוא ןעלעיּפש ךיז
 ןליפא טַאהעג יז טָאה ןעכַאז ערעדנַא וצ שטָאח ,ןַאיּפָאטרַאפ םוצ
 טכַאמעגנָא טָאה ענַאיּפ ןעלעיּפש רהיא ,לעּפעק גישטַאלּפ ַא רהעז
 טרָאדװ :שינערהעקרעביא ץנַאנ ַא בוטש ןיא ןע'ריאמ ייּב
 םעד ּבעילוצ .טגָאזעג םינכש ןעּבָאה -- '!ענַאיּפ ןעמ טלעיּפש
 .טרָא רעדנַא ןייֵא רָאג ּבוטש ןיא ןעמונרעפ עלערעּפ ןיוש טָאה
 ןעועג ןענעז רעטסעװש ערענעלק ערהיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 טגעלעגפיונוצ ןעציז עלערעּפ טגעלפ ,טייּברַא-ּבוטש טימ ןעמונרעפ
 ןערעיצַאּפש ןהעגסורַא ןוא גיד'תבש ךיז ןוהטנָא רעדָא ,דנעה יד
 -עב רהיא ןעּבָאה עֶלַא ."סטכַאנױצ-תּבש ךָאוװטימ ןעטימ ןיא,
 : ?רא-ךרד רהיא רַאפ ןעּבָאה ,עטיירג סָאד ןעגָארטרעטנוא טפרַאד
 ן'הכלמ טימ ריאמ וליפא ."? טייקגיניילק ַא -- ענַאיּפ טלעיּפש יז;
 טקוקעג ייז ףיוא טָאה עלערעּפ ןוא ,דובכ טנעלעג רחיא הוא ןעּבָאה
 רַאפ .ןעמעלַא ייז ןופ רעכעה ךיז טנעכערעג ,תולדג סיורג טימ
 ןעפורעג ןעמ טָאה ױזַא) "סעקישטייז, יד ךיז ןעּבָאה עדמערפ
 טימ רָאנ טמהירעּב גידנעטש (טדָאטש ןיא ן'הכלמ טימ ןע'ריאמ
 .ןעלעיּפש ס'עלערעּפ רעייז

 -- !ןַאיּפָאטרַאפ ן'פיוא ,עלערעּפ ,לעסיּב ַא זנוא לעיּפש --
 ,שנעמ רעדמערפ ַא ןעסעזעג זיא סע תעשּב ,ןעטעּב יז ייז ןענעלפ
 עלערעּפ, :רעגנעל יו רעטיירּכ ןערעוו ,ןעלעווקנַא השעמ תעּב ןוא
 "! ענַאיּפ טלעיּפש

 ,רעטלע לעסיּב א ןערָאװעג זיא עלערעּפ זַא ,רעּבָא רעטעּפש
 ךָאד זיא יז :םָאקָאּב ןעלַאפעגסיוא ענַאיּפ ןעלעיּפש רהיא ייז זיא
 ןיוש ךָאד ןומ יז ;לעדיימ ַא רעסָאװ יּבַא ןייק וצ ךיילנ טשינ
 א ,עלעטיה ןעש א ןעּבָאה ןוס יז ,ןָאהטעגנָא ןייפ ןהעגסױרַא
 ,ןעזױמעלָאש ענירעביא עֶלַא יד ןוא ךעלעקשטנעה ,ל?עקיטנָאז
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 זוכ ןיירַא רעטַאעהט ןיא ,ונ .ןעּבָאה ףרַאדעּב "?עזמַאמ} ַא סָאװ

 טלעיּפש סָאװ ,?עדיימ ַא זַא ,סָאד ךיז טקישעג יו ; ןהעג ךָאד יז

 ךָאנ ןיא סָאד רָאנ ?ןיירַא רעטַאעהט ןיא ןהעג טינ לָאז ,ענַאיּפ

 ךיז ןעּבָאה ןערעטלע ערהיא סָאװ ,םעד ןעגעקַא טינרָאנ ןעווענ

 .ןעדער ךודיש ַא רהיא טייצ יד ןעמוקעגנ זיא סע תעשּב ,ןעטילעגנַא

 .ךעלרעּבעל רעייט יו ,ןערָאװעג רהָאוװעג ייז ןענעז טשרע טלָאמעד

 ףיא טָאה -- ,ןעּבעג טנַאקעג רהיא ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןתח םעד

 טָאה רהיא סָאװ ,ןתח םעד ןוא ,קעלק ןעניּפשעג עלערעּפ םהיא

 טנַאקעג טשינ ,העוו-וא ,םהיא ייז ןעּבָאה -- .טלָאװעג ךיז

 ןעּבָאה ,טלָאװעג טָאה עלערעּפ סָאװ ,םינתח יד םורָאװ ; ןעכיירג

 טימ ריאפ ןעּבָאה טשרע טלָאמעד טא .,,,דלעג חכמ טסעומשעג

 רעטכַאט יד !ןעּבָאה רימ טָאג ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג ן'הכלמ

 א יװ טשינ סיּפע ,סואימ רהעז טנעכערעג ייז טימ ךיז טָאה

 רעװעשטידרַאּב טושּפ ַא יוװ רָאנ ,ענַאיּפ טלעיּפש סָאװ ,לעזמַאמ

 רעד טימ ןעטַאט םעד ןעגעקַא ליומ ַא ןענעפע ןָאק סָאװ ,לעדיימ

 ןעוו ,רהיא טימ ןָאהטעג ןעטגָאװ ייז סָאװ ,טסייוו טָאג .עמַאמ

 ,שטשירטס ןופ ךוריש רעד ןעּפַאחרעטנוא ןעוועג טינ ךיז לָאז סע

 ןעּביױהעגפיוא טָאה ריאס !ךודיש רענעדליג ,רעכילקילג אזַא

 -רעפ ,'ינרטּפש ךורב, טגָאזעג טָאה ןוא טָאג וצ דנעה עדייּב

 ןיא ןַאיּפָאטרַאפ ןייק רהעמ רעדניק-סדניק ףיוא ןיוש גידנעגָאז

 .ןעטלַאה טינ בוטש

 ַאַא ןיא שטשירטס ןייק רעטכָאט יד גידנעטיילגעּבסױרַא

 םעווישזָאּפ טשינ רהיא ןופ ןערעטלע ערהיא ךיז ןעּבָאה ,ןפוא ןעטוג

 ייז גידנעּביירש ,ןעטרָאד ןופ ךיוא ןוא ;ןעשָארג ַא ףיוא וליפא

 ןעטלַאהעגרעטנוא טשינ עלערעּפ ייז טָאה ,ךעלווירּב עכיליירפ עטוג

 יז .הטרעוו זיא רעסַאװ-קנורט ַא לעיפיוו ,?עיפ ױזַא טימ וליפא

 .טלעטשעגסיוא ןייפ טשינ רהעז ענעגייא ערהיא ןעגעקַא ךיז טָאה

 .עמַאד יד עלערעּפ ןעוועג זיא "םַאדַאמ, טרָאס ןימ ַאזַא טָא
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 -לערע ב - ךיז טזייוועב ןיושרַאּפ רעיינ ַא

 טר האפ עליסוי ןוא - רע טסייה קיזייַא

 .עטעראק ַא ןיא

 ךייר זיא רע סָאװ ידיאפ ;גנידסלַא וצ קילג טָאה דיננ רעד
 רע זיא ,טלעוו רעד ןיא "ןענינעגרעפה ?כ, ןוהטנָא ךיז ןָאק ןוא

 וצ םהיא טיירנ ןענעז סָאו ,םיתרשמ הנחמ ַא ןעשיווצ דימת

 -סױרַא סיּפע ייז טעוװ רעמָאט ,גידנעניימ ,טסיזמוא ןענעידעּב

 זַא ךיז רַאפ נידנעהעז ,םידיננ יד .םעד ךרוד הבוט ַא ןעמוק

 ןענעידעּב ייז לָאז עמ ,ייז טמוק סע ןַא ,ןעניימ ,םיתרשמ לעיפ

 -רעד ןוא ,הטרעוו סָאד ייז ןענעז אמתפמ ,רעדנוזעּב רעכילטיא

 ,ךיוה רעד ןופ לעסיּב ַא םלוע ןעצנַאנ םעד ףיוא ייז ןעקוק רַאפ

 טא .טכענק ענייז ףיוא ץירּפ א ןעקוק וצ ףרַאדעּב סע יװ ױזַא

 רעשטשירטס יד ןעוועג ךיז ייּב ןענעז םיצירּפ ינימ עכלעזַא

 .ןעפורעגנָא טרָאד ייז טָאה עמ יו ,סעקינזיצקַא יד ,םידיגנ

 ןינכ ןייז ךיז םורַא טַאהעג טָאה רעדירּב יירד יד ןופ רערעדעי

 .םיתרשמ עניטסיזמוא ענייז ,טסייה סָאד ,םידיסח ענייז ,ןעדיא

 וצ רעטנעהענ סָאװ ןייז טסיילפעג ךיז טָאה תרשמ רעכילטיא

 לעסיּב ַא ןעזיוועּב ןעצימע טָאה דיננ רעד זַא ןוא ,דיגנ ןייז

 ןיא ךיז ןעגיױּבניא ,ןעצלעמש רענעי ךיז טנעלפ ,תוברקתה רהעמ

 -ענ יד ןופ רענייא .ןירַא דרע רעד ןיא ןעכירק ןוא ןעיירד
 ,ףלָאוװ-השמ ייּב םיתרשמ עגיטסיזמוא עטסעטנעהענ ןוא עטסעיירט

 רעוו .קיזייַא-לערעּב ןעוועג זיא ,ןדעדנ ןעגיטכיל ַא ןעבָאה לָאז

 -- ןעוועג רע זיא סָאו ןוא קיזייַא-לערעּב רעניזָאד רעד ןעוועג זיא

 טָאה סיּפע סטכעוהט ןייק תמחמ ,טַארוקַא ןענָאז וצ ךילרעווש זיא



 .םכילעיםולש | 152

 "השמ םורַא טהערדעג ךיז טָאה רע ;טינרַאג טָאהעג טשינ רע

 ןייז ןיא סע יװ ךיז טַאהעג ןוא טרָאד ןעּבירעג ךיז ,ןעפלָאוװ

 ןעפלָאוװ-השמ טימ וליפא טנעכערענ ךיז טָאה רע ,שינעמוקטיוא

 םָאה רע רָאנ ;רעדניקרעטסעוװשעג ,ןעטרָאד םיבורק ךעלקיטש

 רע טָאה ,ןערייל טשינ סָאר ליוו ףלאוו-חשמ זַא ,ןעהעזעגסיורַא

 ,לעסיּב ַא הגאד ַא -- טייז ַא ןיא ןעגיוּברעפ טפאש'חבורק יד

 קיזיײַא-לערעּב טָאה עבט ַא ...דיגנ א יּבַא ,בודק ןייק טינ ןיא

 -"תומיענּב ,ליטש ןעדער ,טייז ַא ןיא ןעקוק ,ילָאװַאּפ ןהעג טָאהעג

 ערעדנַא יװ ,םענעי ןעשטוקעד טשינ ,רעטרעוו עטלהעצעג ,גיד

 טָאה עמ ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןעטכַאװסיױא דימת ןוא ,םעיל ןעּבָאה

 ןעפלָאוװ-השמ ייּב יקַאט ךיז רע טָאה רַאפרעד .טפראדעּב םהיא

 ךיז טגעלפ סע זַא .ןיירַא ּבוטש ןיא עֶלַא ןופ רהעמ טפיוקעגנייא

 ,טלעריזעגסיוא ,קסּפ א ןעּבעגענ םהיא טָאה עמ ןעוו ,ןעבכַאמ

 ענעשעק ןיא ןענעלניירַא ,ןעמענוצ קיזייַא-לערעב טָאד טנעלפ

 םעדכָאנ טגעלפ -- ,"וױזַא ןענייז םידיגנ עֿלַאא .ַאש ןוא -- ןיירַא

 ןעפרַאדַאּב ייז ןעוו ,טייצ יד טמוק סע, -- ,ןעגָאז קיזייַא-פערעּב

 .-. ןעיירשסיוא ךיז ןעזָאל ייז ןעמ זומ ,ןעיירש

 ,קנַארק ןעגעלעג זיא ףלָאוװ-השמ ןעוו ,טייצ רעצנַאג רעד ןיא

 ַא יװ ;ףױה ם'נופ ןעכַארקעגסױרַא טשינ קיזייַא-לערעּב ןיא

 -כָאנ ,ןעּבעגעג גנוטכַא ,ּבוטש יד טיהעג רע טָאה ,דנוה רעיירטעג

 ,רייהרעליטש עלעקערּב סכילטיא טקוקעגכָאנ ןוא טקעמשענ

 רע .עלעקניוו סכילטיא גידנעקוקסיוא ןוא ךילעמַאּפ גידנעהעג

 ,רעדירּב ייווצ ט'פלָאוװ-השמ ןופ גָאזנָא לעקיטש ַא טַאהעג טָאה

 ףכית רע לָאז ,טכעלש ןעטלַאה טעװ ףלאוו-חשמ ,הלילח ,םאֹּב זַא

 ,ךָאד רע ןזיא קנַארק ןוא טְלַא תמחמ ,חעידי ַא ןעּבעג ייז דימו

 ,רהיא ףיוא ךיז ןעזָאלרעפ ןוא ,טינ רע טָאה רעדניק ןייק ןוא

 "רעפ קיזייַא-לערעּב ...ןַאלּפ ןייק טינ זיא ,עט'רוהּכ רעד ףיוא

 טשינ םהיא ןעמ ּפרַאדעּב ליומ ןיא רעגניפ ןייק ,קסע ןייֵא טהעטש

 ,ןָאהטעגּפָא ,טנַאקעג טָאה רע ואוו ,סנייז ךיז טָאה רע ,ןענעֿפ

 ,הסיסג רעד ייּב ןעטלַאהעג ךָאנ טָאה פֿקָאו-השמ תעשב זַא ױזַא
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 טָאה ,ךילנהעווענ ,ונ .בוטש ןיא ןעוועגנ רעדירּב עדייּב ןיוש ןענעז
 ,ןעגעווטסעד ןופ ,טשינרָאג טנעלרעד טשינ וצרעד קיזייַא-לערעּב
 ןעּבילּבעג קיזייַא-לערעּב ךיז זיא ,ןעּברָאטשעג זיא ףלָאװ-השמ זַא
 -- ךיגנ א תידיגנ יד ןיא ,ָאטינ ןיא דיננ רעד זַא :םענייז ייּב
 ןוא העבש ןופ טייצ עצנַאנ יד ?טינ ָאד ןעמ טהעטשרעפ סָאװ
 ,ףיוה ןיא ןענופעג גידנעטש קיזייַא-לערעּב ךיז טָאה םישלש ןופ
 טעוו רעמָאט ,טונימ ןייק ףיוא ןעטרָאד ןופ ןעטַָארטעגסױרַא טשינ
 רעּבָא םהיא טָאה עמַאד יד עלערעּפ ,ןעפרַאדעּב םהיא ןעמ
 רהיא ייַּב ןיא ךדיא רעשטשירטס רעדעי :;תורּפכ ףיוא טפרַאדעּב
 טָאה עװָאיָאקָאּפ יד יצ'האל ךיוא ,סואמו סָאמנ ,ףירט ןעוועג
 טגעלפ -- ןאמרעגנוי רעד טָאװ .,תומ-תַאנש טָאהעג טנייפ םהיא
 ןיא ןעקוק ןייז טימ ןוא ךעלעדער עליטש ענייז טימ -- ןעגָאז יז
 "!ןעקוקנָא טינ םחיא ןָאק ךיא ,ןעצרַאה ןיא ריס טציז טייז ַא
 ךיז טָאה רע ןוא ,טסואוועג טוג ץנַאג סָאד טָאה קיזייַא-לערעּב
 רהיא ןעפערט ,ןעלעפעג ֹוצ רהיא ,ךילגעכ טייוו יוװ ,טסיילפעג
 --- טסיירטעג ךיז רע טָאה -- ,ןעגרָאמ זיא טנייה טינג : תעגושמ
 טגָאז יו -- ,ַאזָאװ ָאד אזָאק עדיירּפ -- ,טייצ ַא ןעמוק טעוו סע
 ,טייצ יד ןעמוקעג זיא סע ןוא ,,,"סָאד ךיז

 טקעלּפטנַא טָאה עמַאד יד עלערעּפ ןעוו ,טכַאנרַאפ תּבש םענעי
 -עּב רָארג יצ'האל ךיז טָאה ,עווָאיָאקַָאּפ רהיא רַאפ ץרַאה רהיא
 / ױװַא ךיז טהעג רע יװ ,ןעקיזייַא-לערעּב טימ ןענעגעגעּב טפרַאד
 ,ןלַאה ן'פיוא עלײשטַאפ רעד טימ ,גיד'תּבש ףיוה ן'רעּביא םורַא
 סע זַא ,ןיא רעגייטש רעד יװ ,עלעדעיל ַא ליטש גידנעגניזרעטנוא
 .טכבַאנרַאפ תּבש טמוק

 טכַאמ -- ?ןערהָאפ ,סָאד טסייה ,רהיא טנעכער ןעוו --
 ַא טימ רהיא וצ ךיז גידנע'בנג'רעפ ,ןיצ'הא? וצ קיזייַא-לערעּב
 .קוק ןעגיטייז

 -- ,דימת "וו ט'זגורּב'עגנָא ,יצ'האל טרעפטנע -- ? ןערהָאפ --
 { ןערהָאפ ן'טימ גיטרַאפ ןיוש טנעז רהיא
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 -- ?טגעלעגפיונוצ ןעצנַאגניא טינ ךָאנ ?עשז סָאװ --

 םהיא דרעוו םינּפ עצנַאג סָאד ןוא עלעכיימש סיז ַא טימ רע טגנערפ

 .ןעשטיינק ןיא

 -- .סעכ טימ יצ'האל טכַאמ -- ?טנעלעגפיונוצ רעסָאװ --

 .+!ןופרעד סרעגיטיונ ָאד זיא'ס !ןענירעד םהיא טהעג סע

 רעטוג ַא ךָאד טנעז רהיא !קיזייַא-לערעּבכ ,,סיוא רָאנ טרעה

 ןעגערפ סיּפע ךייַא לעװ ךיא ?טינ ןעד ךייֵא ןעק ךיא ,רעמהירַאּב !

 רימ טכָאז רהיא רָאנ .ןעלהעצרעד סיּפע ךייַא לעװ ךיא ,ךַאז ַא

 זנוא ןעשיווצ זַא ,רעדניק ןוא ייוו רעיא ייּב ןערעווש רעהירפ -

 .ןעּביילּב סָאד טעוו

 ,טלעביימשעג רעהַא זיּב טָאה סָאװ ,םינּפ ס'קיזייַא-לערעּב

 ,זייווכעלסיּב טָאה יצ'האֿל .טסנרע ןערָאװעג לָאס ַא טימ ןיא

 םהיא ןוא השעמ עצנַאג יד טלהעצרעדסיוא םהיא וייווכעלקיטש

 .ןעסיוו טינ ןופרעד לָאז לעגיופ ןייק זַא ,ןערָאװשעּב לָאמ ַא ךָאנ}

 ,ןָאהטעג טכַארט א עלעסיּב א ,טרעהעגסיוא טָאה קיזייַא-לערעּב

 ןוא ,ןעטייז עלַא ףיוא ענייז ךעלעגיוא עסָאק יד טימ גידנעפראוו

 ךָאנ ,טנייה ;טכער זיא'ס? : ןיצ'האל וצ ןָאהטעג גָאז ַא טָאה

 ."ָאד רע זיא ,הלדבה

 ןערָאװשעג רימ טָאה רהיא ,קיזייַא-לערעּב ,עשז טקנעדעג --

 .דוס ַא זיא'ס זַא ,רעדניק ןוא ּבייוו ייּב

 גָאז ַא קיזייַאלערעּב רהיא טָאה -- !דוס א ,דוס ַא --

 ,הינסכַא רעד ףיוא ןעגנַאגעגקעוװוַא עקנילָאװַאּפ זיא ןוא ןָאהטעג

 רעצנַאג רעד טימ עיצנַאטס ןעטלַאהעג טָאה יײװָאלַאס עליסוי ואוו

 ,םיררושמ הרבח

 -לערעּב ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ ןעטרָאד זיא סָאװ ,סעומש רעד

 עמ .שיטַאמָאלּפיד ףעיט ןעוועג זיא ,סָאּב הילדנ ןוא ןעקיזייַא

 ךיז ןעגיוּבעג ,ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא טיהעג טוג עדייּב ךיז טָאה

 ,גנַאל ױזַא ,םירוּבנ עטינעג ,עטנערעלעג ייווצ יוװ ,ןעטייז עלַא ףיוא

 "ניא עדייּב ןוא טכיילגעגסיוא ,טסעומשעגפיונוצ ךיז טָאה עמ ויִּב
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 "וצכרוד ןינע םעד יוזא יװ ,ןַאלּפ ןעטכער ַא טרעלקעגוצ םענייא

 ,זיא גירעהענ יוװ ,ןערהיפ

 ןענעקעּב ךיז לָאז עליסוי זַא ,ןעהעזעג הילדג טָאה הליחתכל
 ןעסיוו וצ ןעּביױהנֶא טשינ רָאנ לָאז ןוא עמַאד רעד עלערעּפ טימ

 הילדג םהיא טָאה ױזַא -- ,יתית-אכיהמ ,טַאלג, :סָאװ ּבעילוצ
 ,תידיגנ ַא ָאד זיא'ס -- ,הלדבה ךָאנ סטכַאנױצ-תּבש טגָאזעג

 ןענעקעּב ךיז עט'נלעב ַא ןיא יז ,יז ןעמ טפור עמַאד יד עלערעּפ

 ןוא טלעוו רעד ןופ םינזח עסיורג עֶלַא טימ ךיז ןעק יז .ריד טימ

 ןָאק סָאװ .ענַאיּפ ךיוא ןיילַא טלעיּפש ,ןעגניז ןופ רהעז טלַאה

 עליסוי ,,."? וצניהַא ןהענכרוד ךיז טסעוװ וד זַא ,ןערהַא ךיד סע

 ,סַאּב הילדג ןוא רע ,עדייּב ןענעז ייֵז .טגלָאפעג םהיא טָאה

 ,סיורנ ַא ךיז רַאפ ןהעזרעד ןוא םייהַא ןעלערעּפ וצ ןעגנַאגעגפױרַא
 טימ ,טצוּפענסױא ןעש ,טרילבעמעג ךייר ץנַאנ ,זיוה גיטכיל
 -נָארּב ןוא ענעלָאטשירק ,ןעלעטָאפ עכייוו ,סענַאװיד ענעטעמַאשצ

 -רעפ סענָאזַאװ ,ןעלגעיּפש עגיד'ארומ עכיוה ,רעטכיילגנעה ענעז

 -כַארטעּב .ןעמהַאר ענעדלָאנ ןיא יײלרעלַא רעדליּב טימ .ענעדעיש

 ןעּבעל ןייז ףיוא לָאמ טטשרע סָאד טעמב גנידסלַא סָאד גידנעט
 ַא ןייז טסלָאז וד ןעווא .טהערדרעפ ּפָאק רעד ןעליסוי ךיז טָאה

 -- ,רעהיוא ןיא דוס ַא טמיורעגנייַא חילדנ םהיא טָאה -- ,שטנעמ

 ןָאהטעג קוק 8 טָאה עליסוי .,.."סנייד ןייז גנידסּלַא סָאד טָא ןָאק
 סע זַא ,ןעסיוטשעגנָא ךיז טָאה ןוא ,ן'הילדג ףיוא טרעדנואוורעפ

 רעד ןיא ןזיא עליסוי ןוא -- ךודיש ַא חכמ ָאד ךיז טלעדנַאה

 ןוא קירוצ לעשיד םעד ןעווערעקרעפ ןעוועג טיירג טונימ רעטשרע
 רעד ןיא טעװ רע זַא ,טניימעג טָאה רע ;ןענַאד ןופ ןעפױלטנַא

 ןופ ,עליסוי ,ףױלטנַא; ...השוב רַאפ ןוא דחַּפ רַאפ ןיירַא דרע
 סיפ יד ןמז ?כ ףױלטנַא -- ,טכַארטעג ךיז רע טָאה -- ,ןענַאד

 רעפעפ רעצרַאוװש רעד ואוו ףױלטנַא ,םייהַא ףױלטנַא ,ךיד ןעגָארט
 סע :טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע רָאנ "!רעכיג יּבַא ,טסכַאװ
 ,לעּבייו ןעש ַא ,עמַאד יד עלערעּפ ןענעקַא ןעמוקעג םהיא זיא

 .גנרעיצ ךס א טימ ןעגנַאהעּב ןוא דלָאנ ןיא ןעקנוטעננייַא
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 יד ףיוא ןעמוקענ םהיא ןיא ,"עמַאד, עניזָאד יד גידנעטכַארטעּב

 רע רעכלעוו טימס ,רתסא עייוטעג ערעייט יד ,רתפא ןעקנַאדעג

 גידנעכיילגרעפ ןֹוא ,ןעכינ ןיא רָאנ ,םשח-הצרי-םא ,ןעהעז ךיז טעוו

 סייופ :טכאלעג ךיז ייּב גינעווניא רע טָאה ,ןע'רתסא טימ יז

 לעװו ןוא ןעמענ לעװו ךיא ?ןוהט סעכלעזַא ?לעו ךיא ?ךיא

 -רעפ ַא !?שמס א'ס ?רעניזָאד רעד ףיוא ןע'רתסא ןעטייברעט

 ןעּבעגעג םהיא טָאה עמַאד יד עלערעּפ ,.,2!לעסיפ ַא שינעכיילג

 טָאה רע ןוא ,סטלַאק ַא ןוא לעטנעה םייוו ןיילק ַא ,דנאה יד

 ענייז רַאפ ןוא ,םהיא טהירפ ?עטנעה עטלאק טָאד זַא ,טלהיפרעד

 ןיא ,ןערָאװעג ןעניוצעגרעּביא ןַאמוט א יו טיּפע םהיא ןיא ןעגיוא

 םהיא ךיז טָאה ּפָאק רעד ,ןעננולקעג םהיא טָאה ןערעהיוא יד

 .ןערָאלרעפ ךיג ךיז טָאה רע ןוא ,ןעטלָאּפשעג יו

 "סיוא ןעליסוי ןיא ןעּבעל ןייז ףיוא לָאמ עטשרע סָאד טעמכ
 טָאה ןעטייוו רעד ןופ ןערעה .ענַאיּפ ןעלעיּפש ןערעה וצ ןעמוקעג

 ױזַא ןעלעיּפש תעשּב ןעציז רָאנ ;לָאפ ןייא טינ טרעהעג רע
 עניילק יד טיס יו ,ןעקוק ןוא ?לעּבייו ןעש ַא ןעבענ טנעהָאנ

 עבייו עכלעזַא ןעטרָאד ןופ סיורא יז טהיצ ךעלרעגניפ עסייוו

 לָאמנייק ךיז רע טָאה סָאד -- ןעידָאלעמ ענעש עכלעזַא ,תולוק

 יד ?ופ םהיא רַאפ ןערָאװעג זיא םע ,ןעלעטשרָאפ טנַאקעג טשינ

 ןעמוקעּב טָאה עלערעּפ ןוא ,תולוק עניזָאד יד טיס לָאז עצנַאג

 ייּב טמוקעּב סע .רעהירפ יװ ,ןח רהעמ ךָאנ ןעגיוא ענייז ןיא

 יד :םינּפ רעדנַא ןייַא רָאנ ןעצנאגניא ,לָאפ עלַא יװ ,ךיג םהיא

 ַא -- עלערעּפ ןוא ,ץאלאּפ ַא יו סיוא םהיא ייַּב טהעז בוטש

 טימ ,םישודיח טימ סיּפע רעהַא ןירַא טסוק רע ; ןיסעצנירּפ

 םהיא ןערימש סָאװ ,תולוק עכילטעג יד טרעה ןוא ,תואלפנו םיסנ

 ןעבעג ,המשנ יד םהיא ןעטעלנ סָאװ ,?העמיוּב טימ יוװ ,ץראח סָאד

 "טימ םהיא ךיז טליו סע ןוא ,תויח ןיס םעיינ א ןיירַא םהיא

 "ניא תולוק יד טיפ ךיילג ןענניז םהיא ךיז טליוו סע ,ןעפלעה

 ןעטלַאהרעטנוא ,ןעגניז וצ ןֶא טּביוה יײװָאלַאס עליסוי  .םענייא

 םענעטלעז ןייז ףיוא ,זלאה ןייז ףיוא ךיז גידנעסיגעצ ,טקַאט ן'כָאנ
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 עלערעּפ זַא ,ןעגנַאזעג עטרַאצ ,עסיז עכלעזַא ןיא ,ןלַאה ןעגיצנוק
 ןייז ןיא ןייֵא ךיז טרעה ןוא ןעלעיּפש וצ ףיוא טרעה עמַאד יד
 ןוא ךָאנ ןעלעיּפש םהיא לָאז יז ןַא ,יז טעּב עליסוי רָאנ .ןעגניז
 -ףעפ ,ךיז טסינעצ ,טרעיזַאטנַאפ ,טגניז רע ןוא טלעיּפש יז .,ךָאנ
 ..ייװָאלַאס ַא יװ טקַאנק ןוא ךיז טישעצ ,ךיז טהעג

 ֿפעטָאפ ןעכייוו א ןיא טגעלעצ ןעסעזעג זיא סָאוװ ,סַאּב הילדגנ
 אזַא ןעליסוי ןופ טרעהעג טשינ גנַאל ןיוש טָאה ,טייז רעד ןיא
 .עמַאר יד עלערעּפ ייּב סטכַאנױצ-תּבש םענעי יװ ,ןעגניז ןיס
 ,דלעג רָאנ טסואוועג טָאה סָאװ ,המשנ ענעּברַאדרעּפ ס'הילדג
 ,ןעננוזעצ ָאד ךיז טָאה עליסוי ןעוו ,טייצ רעד ןיא ךיוא ךיז טָאה
 ךיז רע טָאה ןעגעװטסעד ןופ .ןעװעג היחס שממ ,טריירפעג
 ,םינפוא עלַא ןיא םהיא רַאפ רעדניזעג ךס ַא זיא'ס זַא ,טכַארטעּב
 זָאל עליסוי ןוא ,הינסכַא רעד ףיוא ןהענקעװַא רעסעּב ךיז לָאז רע
 עװוָאיִאקָאּפ יד יצ'האל .םהיא ןהָא ,ןילַא לייוורעד ָאד ןעּביילּב
 רענרעבליז א ףיוא ןענַארטעגוצ תולדג סיורג טימ ןליפא םהיא טָאה
 -ּפִא ייט רעד ןופ ךיז טָאה הילדג רָאנ ,ייט ןָאלג ענייפ ַא ץאט
 ןוא ,ןהעג ץיגרע ףרַאדעּב רע זַא ,ןָאהטעג עקרומ א טָאה ,טגָאזעג
 ,טקורעגסױרַא ןעטרָאד ןופ עקנילָאװַאּפ ךיז טָאה

 ,םייהַא ןהעג ךיז גידנעּביולק ןיוש ,טבַאנ עּבלַאה םורַא טשרע
 ,עלערעּפ .ָאטינ ןיא חילרג זַא ,טקוקעגמֹורַא עליסוי ךיז טָאה
 זיא'ס ןוא ,טכַאלעצ יירד עלַא ךיז ןעּבָאה יש האל ןוא עליסוי
 יד ןענַאּפשנײַא ,רעשטוק םעד ןעקעוופיוא לָאז עמ ,ןעּבילּבעג
 םעד רעֶּבָא טָאה עס .םיהַא םהיא ןערהיפּפָא ןוא עטערַאק
 טימ טיירג ןענַאטשעג זיא רע ;ןעקעװ ןיוש טרָאּפשרעּפ רעשטוק
 ןוא ןעסעזעג ויא ?עװש רעד ףיא ;ריט רעד ייּב עטעראק רעד
 ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יצ'האק .קיזייַאלערעּב טלעמירדעג טָאה
 ַא ךילדניירפ םהיא וצ טָאה ןוא םינּפ גידנעכאוו-ןעפאלשרעפ ןייז
 י| טיירגעגוצ ,קיזײַאלערעּב בר ,רהיא טָאה סָאד, :ןָאהטעג גָאז
 "| ראנג סיּפֹע ךָאד טנעז רהיא ,ע ?עטערַאק



 םכילעיטוֿפש 108

 טָאה -- ?רעניימ זיא רע ,יצ'הא? ,וד טסניימ יו .,ונ --

 ,עוָאיִאקַאּפ רהיא ייּב ןָאהטעג גערפ ַא עמַאד יד עלערעפ

 ךיז גידנעוהט ףרָאװ ַא ןוא עטעקאנ ַא טעמכ ןיוש גידנעהעטש

 .ןירַא טעּב ןיא

 -עג ףיורעד יצ'האל רהיא טָאה -- !רערעייַא ןימ ַא ךָאנ --

 -עסעלטַא רעכייוו ַא טימ "םַאדַאמ,, יד גידנעקעדרעּביא ,טרעפטנע

 טשינ ןעד טָאה רהיא !רערעייֵַא ןיס ַא ךָאנ -- .ערדלָאק רענ

 ןיוש זיא רע זַא ,ןעניוא עגידנעצנַאלג ענייז ךָאנ ןעהעזענסױרַא

 ? טכָאקעגּפָא

 עלערעּפ רהיא טָאה -- !עניימ המשנ ,םניימ ץרַאה ,יצ'האל ---

 יז גידנעשטעווקוצ ןוא עווָאיִאקָאּפ יד גידנעּפַאחמורַא ,טרעפטנעעג

 ! קרַאטש-קרַאטש ןעצרַאה םוצ

 ףיוא ךיז וצ ןעלערעּפ ןופ גידנערהָאפ ,ײװָאלָאס עליסוי ןוא

 ,עטערַאק רעכייו רעד ןיא טגעלעצ גידנעציז ןוא הינסכַא רעד

 טלַאטשעג ס'עלערעּפ ןוא ,ךיז ןיא ןעּבעל ןימ יינ ַא סיּפע טלהיפ

 זיא רע ואוו ,ךיז טסעגרעפ רע :ןעניוא יד רַאפ םהיא טבעווש

 ןעגרָאפ :ךַאז ןייא ןעגעװ רָאנ טרעלק רע ;טלעװ רעד ןיא

 יז ןערעה רעדעיוו ןוא ןעלערעּפ ןעהעז רעדעיוװ ,ןעמוק רעדעיוו

 :ּפָאק ןיא ךרוד םהיא טהילפ הבשחמ רעדנַא ןייַא ךיוא ...ןעלעיּפש

 סָאװו ,"םיפלא ש"יר , יד רָאפ םהיא ךיז טלעטש סע

 טקיּפ סע ..ןָאהטעג גָאז א גידנעהעגייּברַאפ םהיא טָאה הילדג

 ,רָאפ םהיא ךיז טלעטש סע .ןַאלּפ ַא סיּפע ּפָאק ןיא םהיא ךיז

 ןוא עטערַאק ַא טימ עקװעּפעזַאמ ןייק ןיירַא סָאד טרהָאפ רע זַא

 ןוא טקוק ,טהעטש טדָאטש יד .,ךעלדרעפ עגידנענערּב רעיפ טימ

 ,אבה ךורּבי :ןעגעקַא סױרַא-טפיול .עטַאט רעד .,ךיז ט'שודיח

 םוצ טכַאמ ןוא סעיצַאנגיסַא קַאּפ ַא סױרַא טּפַאח רע "!עליסוי

 יידנעזיוט גיצנַאװצ ...דנעזיוט ןהעצ ,עטַאט ,ריד ַאנ; :ןעטַאט

 . !ןעּבעלכ ,טייצ ןיוש ,תונזח סָאד קעװַא ףרַאוװ
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 זיא'ס זַא ,עליסוי רָאג טסעגרעפ טונימ רעד ןיא ? רתסא ןוא
 םהיא ףיוא סױרַא-טקוק סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא רתסא ןייֵא ָאד
 ן'פיוא ףױרַא ָאי ןיוש םהיא טמוק רתסא ןעװ ןוא }גנַאל ױזַא
 זיא סָאװא :ןוחט גערפ ןייק טשינ עליסוי רָאנ ךיז ?יוװ ,ןעניז
 | ..."? השק ָאד

6 

 ט קוק ןוא ןיירַא ץענ רעד ןיא ןיירַא טלַאּפ רע

 .ךילטעּפש וצ ?עסיּב ַא ןיוש םורַא ךיז

 סָאד ןעמוקוצניירַא ןעוועג ןעליסוי רַאפ זיא רערעווש ךס ַא

 ןעּביירש וצ רעדייא יװ ,ןירַא ּבוטש ןיא ןעלער;ּפ וצ לָאמ עטשרע
 ןיוש טָאה סַאּב הילדג ...הּפוח רעד וצ רהיא טימ ןהעג ןוא םיאנת
 ,םינבר יד טימ טסעומשעגּפָא ,גנידסלַא ךיז ףיוא ןעמונעג ןיילַא
 ןעמוקעּב ןייֵלַא ,םוטעמוא ןעפָאלעג ןיילַא זיא רע .םישמש ,םינזח
 .הנותח רעד וצ טכַאמעג גיטרַאפ גנידסלַא ןוא ףרַאדעּב עמ סאו
 ןייז קיזייַא-לערעּב ,ךילנהעוועג ,ןעפלָאהעגוצ םהיא טָאה לעסיּב ַא
 :הילדג טַאהעג ךיז ףיא טָאה טייּברַא לעקיטש טוג ַא .ףתוש
 ייוצ ס'עלערעּפ טימ המחלמ ַא ןהעטשסיוא טפרַאדעּב טָאה רע
 ןעגעקַא טלעטשעג ךיז ןעּבָאה ייז .,סעקינזיצקַא יד סרעגָאוװשי
 ,לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא :טגָאזעג ןעּבָאה ןוא ןעזייַא-ןוא-להָאטש
 ייב ןעזָאלרעד טינ ןעלעוו ייז ,ןעסַאנ יד ןיא ןעסיג ךיז לָאז טולּב
 דייהרעטנוזעג ןערהָאפ יז זָאל, .תונויזּב עכלעזַא שטשירטס ןיא ךיז
 ןעגנעהפיוא טרָאד ןוא -- טגָאזעג ייז ןעּבָאה -- וועשטידרַאּב ןייק
 ןעזָאלרעד טינ ךָאנ ןעלעוו רימ .ּבעיל זיא רהיא ןעמעוו ףיוא ךיז
 טרא רעד סָאװ ,רעדורּב םענעּברַאטשעג רעזנוא רַאפ ןויזב ַאזַא



 םכילעי 60 10

 ? סָאד טסייה סָאװ ,ןערָאװעג טלהיקעגּפָא טשינ ךָאנ זיא רענייז
 "! ?ןערָאװעג תורקפה ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ

 רע .ןעגיושעג טשינ ךיוא רעּבֶא טָאה טייז ןייז ןופ הילדנ

 ,זיא רענייטש ןייז יו ,רעטרעוו עּבלַאה טימ ,חכ ַא טַאחהעג טָאה

 ,ןעזיוועּב ייז טָאה רע .ןעשנעמ טימ טלעוו עבלַאה ַא ןעדעררעּביא

 רָאנ ,םולשהדוילע ,רעדורּב רעייז רַאמ סָאד ןיא ,סנעטשרע ,זַא

 ןעמעוו וצ ,טסייוו רעוו תמחמ ,הלילח ןויזצ ןייק טשינ ,רובכ א

 ?ןערהָאי עניטנייה סטונ ַאזַא טימ ןעלַאפניײרַא ןָאק הנמלַא יד

 ןופ סירַאטמו רע :דניק א ס'נעטאט ַא טראפ זיא עליסוי

 רעד ןיא םינייד יירד טיפ םינבר ייווצ ךיוא טנייה טָאה ןוא םינּבר
 ,טרהיא דלעג סָאד טשינ חלילח ָאד רע טניימ ,תינשהו .החּפשמ
 טלאה רע ,ערה-ךיע ןהֶא ,ךייר גונעג ךיוא ןיילַא זיא רע תמחמ

 ַא ןוא ?רעניּפשרלָאג ַאזַא ,טייקגיניילק ַא .טנעצירּפ ףיוא דלעג

 ...{ גיוא ם'נופ ?עּפַאצרַאװש סָאד יװ ,רעייט םהיא ייּב זיא לעברעק

 ַא ןעמענ ןָאק עמ סָאװ טימ טסואוועג טָאה ,השקשינ ,הילדג

 יד זַא ,ןערָאװעגנ רהָאװעג רע ןיא וצרעד .ריבג רעשטשיוטפ

 ַא חכמ םיּפע הנמלַא רעד וצ הנעט ַא ןעּבָאה סעקינזיצקַא
 הילדג ךיז טָאה -- ,ץירּפ ַא ףיױא טקַארטנַאק ןעגיד'תופתושכ
 טקַארטנָאק םעד ייז לָאז יז ,רהיא ייּב ט'לעוּפ'ענ ןוא טנעלעגניירַא
 ךיז טָאה עלערעפ -- !רעכַאמנעטַאװ רעד ייז טּפַאח ,ןעּבעגקעװַא
 טבָאקרעפ ױזַא ןעוועג ןיא יז רָאנ ,ייברעד טשטיינקעג טוג וליפא
 טקַארטנַאק םעד ץרַאה רעווש ַא טימ טָאה יז זַא ,ךודיש ם'ניא
 ןעמ טָאה םיאנת יד ךָאנ גָאט ןעטירד ן'פיוא ןוא ,ןעּבענעגקעװַא
 רעכילטיא ןערהָאמעצ ךיז זיא םלוע רעד ןוא ,הּפוח א טלעטשעג

 הרבח ןייז טימ טנעכערעצ ךיז טָאה חילדג .ןיירא הור ןייז ןיא

 רעשביה א טיס םיײהַא ןערהָאפעגקעװַא ןזיא ןוא םיררושמפ
 יד ןעכַאמ הנותח ףיוא יא ןעקעלק םהיא טעוװ סָאװ ,"יקיתוּפַא;
 ןיא םהיא .ךעלברעק עכילטע ךיוא ךיז ןעזָאלרעּביא יא ,רעטכָאט

 עטצעל יד .םורַא ןוא םורַא םינפוא עלַא ןיא ןעטָארעגּפָא סָאד

 ס'עליסוי סָאװ ,םעד ןופ םירוסי טאהעג סאּב הילדנ טָאה טייצ
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 יז רע טעװ טָאיטָא ןוא ,לעסיּב א ןעוװעשלַאפ וצ ןָא-טּבױה עמיטש
 סָאד, סאו ,טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס לייוו ,ןעצנַאגניא ןערהעוונָא

 ןָאק ,עמיטש עטבער יד ןעמוקעּב טעוװ רע זיּב ןוא ,"ךיז טייּב לוק

 -ענ הילדנ ךיז טָאה -- דניצַאא .ייווצ ןוא רחָאי ַא ןהענקעווַא
 ןוא הנעיה-תב ַא ןופ ?וק א ןעמוקעּב ןיוש רע געמ -- טרעלק
 ....ןענייוו ןעצעז טשינ ךיוא ךימ ךיא לע ,ןעיילש ַא יוװ ןעגניז

 ,דניק ןעגייא ןייֵא טימ יו ןעליסוי טיס ךיז רע טָאה טנעגעזעג רָאנ
 רשוע ןיא ןערעטלע "רהיא טימ, ךיז לָאז רע ,םהיא ןעשנואוועגוצ
 דומע םוצ ןעמוקנָא ןעפרַאדעּב טשינ רהעמ ןיוש ןוא ,דובכ ןיא ןוא
 .ןעבעל טעװ רע לייוו

 ן'םיוא ןעליסוי ןעגנַאהעגפיױא ךיז טָאה עמַאד יד עלערעּפ ןוא
 יד יצ' האל ,טונימ ןייק ףיוא םהיא ןופ ןעטערטוצּפָא טשינ ,זלַאה

 געו ןיא סעקמולק יד טנעלעגנייא גידנעגניז טָאה עווָאיָאקַאּפ

 "רעד ,החמש רַאפ טלעּפַאצעג רהיא טָאה ץרַאה סָאד ,ןיירַא
 ןענָאק ךיז יז טעוװו םורַא געט עכילטע ןיא זַא ,ךיז גידנענַאמ

 ןעפלָאהעגוצ רהיא טָאה קיזייַא-לערעּב ,ןעלטָאמ-יל טימ ןעהעז
 רעהעג רע יװ ךיילג ,טעװערָאהעג ,ןָאהטעג ,ןעפָאלעג ,ןעװעקַאּפ

 טָאה ױזַא -- םידיננ יד ףיוא, ,ןעלערעּפ טימ ןָא טנייה סיּפע ךיז

 :ןעלַאפרַאפ טינ ךַאז ןייק דרעוו -- טרעלקעג קיזייַא-לערעּב ךיז

 טנעל ןענעלוצ -- ַאזָאװ ָאד ַאזָאק עדיײרּפ :סניימ רימ גָאז ךיא
 ַא ,העוו-יוא ,רעּבָא טָאה קיזייא-לערעּב ..."וצ טשינ ייז וצ ןעמ

 עלערעּפ םהיא טָאה ךיז ןענענעזעג םוצ .טַאהעג תועט ןעּבָארג

 ַא יװ ..!ןעניּפשעננָא טינ טנַאה רעד ףיוא ןליפאא עמַאד יד

 םעד ,ןענאטשעג קיזייַא-לערעּב ךיז זיא ,לעכַאבענ ַא יװ ,עלעצעק

 ,ןעפלָאהעג ץְלַא ןוא טלעכיימשעגוצ עלעסיּב ַא ,טייז ַא ףיוא ּפָאק

 טימ ליטש טעוועשניוועגוצ ןוא רעדנוזעּב ןעכילטיא טנעידעּב ץלַא

 "!טנוזעג טרהָאפ !רדייהרעטנוזעג טרהאפװ :םינּפ-תונמחר ַא
 ,עט'בלב ַאַא :רעייפ א טנערבענ םהיא טָאה ןעצרַאה ןיא ןוא

 ןעכערב ךיז יז לָאז ןעקַאנ ןוא זלַאה -- יזדנַאה עטרעיילשעג ַאזַא

 ! דייהרעטנוזעג טרהאפ. ..."! םלוע-?שיונוּבר ,געוו ןעכיילג ן'פיוא |
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 ,לָאמ ןעטצעל םוצ טגָאזעג קיזייַא-לערעּב טָאה -- "1 טנוזעג טרהָאפ

 ,ןעיירד ןיא ךיז גידנעגױבנייַא ןוא ?עטיה סָאד גידנעּביוהרעטנוא |

 -גיסַא לעקעּפ םוצ ןעגָארטעגקעװַא םהיא ןעּכָאה תובשחמ יד ןוא

 -תונכרש ם'נופ קלח ןעּבעגנעג םהיא טָאה הילדנ סָאװ ,סעיצַאנ

 ,טעלגעג ןוא םעזוּב םעד טמעראװעג םהיא טָאה סעכלעוו ןוא דלעג

 יירד ערעזנוא ןענעז ױזַא ןוא ...ךַאז ערעייט-ערעייט ַא סיּפע יו

 ןעסעועג .עוװָאיָאקָאּפ יד יצ'האל ןוא עליסוי ,עלערעּפ ,ןעניױשרַאּפ

 ,םנַאּפשעג דרעפ רעיפ טימ ,סַאטנַארַאט ןעכייוו ,ןעסיורג ַא ןיא

 םימ וועשטידרַאּב ןייק שטשירטס ןופ ןערהָאפעג זיא ןעמ ןוא

 טשרמולכ געװ ןעצנַאג םעד טָאה יצ'האל .,רעצרעה עכיליירפ

 ייַּב טגנעה "םַאדַאמ, יד יו ,ןעהעז טינ לָאז יז ,טלעמירדעג

 עמ ןוא ךיז טשוק עמ ןוא טכַאל עמ ןוא זלַאה ן'פיוא ןעליסוי

 ךיז טָאה -- !טּבעלרעד םיוק? ..,ךעלעּביט יד יװ ,ךיז טעּבוילַאה

 רבק ן'פיוא זָארג לעטניּב ןייק --- ,ןעצרַאה ןיא טרעלקעג יצ'חאכ

 טרעטיילעגסיוא טשינ ךָאנ המשנ יד ,ןעסכַאװעגסױא טשינ ךָאנ

 -- טכוװועגּפָא ןוא !ןיוש ךיז טגנעה יז ןוא ,טלעוװ רענעי ףיוא

 ןעגנעהפיוא טינ ,לעסיּב ַא ןעטרַאוװוצ טנָאקעג טינ !ינעטַאט

 ,ןייז ָאד לָאז לעטָאמ-יול ןיימ !יח-יח-יח ,רָאג ןזח ַא ףילא ךיז

 ןיוש ןעסייוו םידיגנ יד !לעסיּב ַא ןעכַאֿל טנָאקעג סע רע טלָאװ

 ,ריד להָאמ ...?שָאקסָאר סיורג רַאפ ןעטכַארטוצסיױא סָאװ ןעד

 עטוג יד טימ ,השקשינ ,עקוטש עטונ ַא ךיוא זיא םַאדַאמ ןיימ

 .ענעשעק רעד זיּב -- וינעּבויל ,וינעצרַאה ,וינ'המשנ : ךעלעדער

 ּבלַאה שטָאח ,טָאנ רעּבעיפ ,סרהיא טערג סָאד ףיונוצ-געל ךיא

 ,טסעוװַאס לעקערּב ַא שטָאה ּבָאה ; ןערָאװעג טגָאזעג רימ ףיוא

 ַא יצ ,דמעה ַא יצ ,ןעגעו אצוי ןופ ,ןעקָאז רֶאַּפ ַא סױרַא-םענ

 ,יצ האל ,ַאנ :גָאז ןוא ,רהָאי עטוג עכלעוו יצ ,סטלַא ןייַא ?עדיילק

 ףיוא ערעדנַא ןיֵא ?סָאװ ,רעװו ...שינעכעדעג ַא רימ ןופ ּבָאה

 טלָאװ יז ?ונדָאי ,דובכ ףיוא טרַאװעג אמתסמ טלָאװ טרָא ןיימ

 .טוָאלעגרעּביא טשינ םעדָאפ ןייק ,רענייּב יד טעקסארטעצ רהיא

 -טעניימ ןופ ?טוג זיא אנרוד ַא ןיּב ךיא יו ױזַא ? ןעד סָאװ
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 עַלַא טימ ,ןענעמרעפ ץנאג רהיא טימ ןעדניצנא ךיז יז זָאל ןעגעוו

 םייהַא ןעמוק ןעפלעה טָאג רימ זָאל -- ךיא ןוא ,סעטַאמש ערהיא

 ..."ןעלעטש הּפוח ַא חכמ ןערעלק ןוא םולשכ

 תעשַּב ,ּפָאק ןיא ןיצ'האל ייּב םורַאןעבעוװש תונויער עכלעזַא

 ןוא ,ךיז ןעּבוילֶאה ,ךיז ןעזלַאה ,ךיז ןעשוק עליסוי ןוא עלערעּפ

 -כרוד ,ןענױשרַאּפ יירד יד טימ סַאטנַארַאט םעד ןעגָארט דרעפ יד
 .ךעלטדעטש ןוא רעפרעד ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ייּברַאפ גידנעזַאל

 .קעװַא טהעג טייצ יד ןיהואוו ,טשינ טקרעמעּב ייז ןופ רענייק
 ךיז טָאה רעדעי ,תובשחמ ענייז טימ ןעמונרעפ ךיז זיא רעכילטיא

 ןיא לָאמנייק ךָאנ ןיא עלערעּפ .,ןענינעגרעפ ןייז ,תוגשה ענייז

 גידנערהָאפ ,דניצַא יו ,ךילקילג יוזַא ןעוועג טשינ ןעּבעל רהיא

 ,רערהיא זיא רע ,"?עננע, רהיא ,"דלעהפ םענעש רהיא טימ

 סָאװ ,"דלעהפ אזַא זַא ,קנַאדעג ןעגיצנייא םעד ןופ !רערהיא

 ַאזַא זַא ,ןענעגענעּב וצ ןעכלעזַא ךיז טפערט ןַאמָאר ַא ןיא רָאנ

 ,טהערדרעפ ּפָאק רעד רהיא דרעוו -- ,רע ר היא זיא "לעגנע?

 ...ןעפַאלשרעפ סיז ןוא ט'רוכיש'רעפ יו דרעוװ יז

 ? ײװָאלָאס עליסוי ןוא

/ * * 

 ואוו ,טקוקעגמורַא םעדכָאנ ךיז טָאה רע זַא ,יײװַאלָאס עליסוי
 רע זַא ,ןערהעוש טנעמעג רע טלָאװ ,טלעװ רעד ןיא זיא רע
 ןיא ןָאהטעג ךיז טָאה םהיא טימ סָאװ ,טינ ןיטולחל טקנעדעג
 רַאפ טָאהעג הנותח רע טָאה ױזַא יו ,ואוו ,ןעוו .טייצ רענעי
 ,רָאנ טקנעדעג רע .טשינ רע טקנעדעג -- ,עמַאד רעד עלערעּפ
 ,םורַא ןוא םורַא ןעמונעגנמורַא םהיא טָאה ןַאמוט רעטכידעג ַא יו
 ןוא דלָאנ ןעניױא יד רַאפ טרירעמעשעג םהיא ןעּבָאה סע יו

 ןעגיוצעגקעװַא ךיז ןעּבָאה סע ױזַא יוװ ,ןעטנַאילירּב ןוא ןעטנעמיד
 יו ,געט עגיד'בוט-םוי ,עכיליירפ ,עגיטכיל עכילטע םהיא רַאֿפ

 ןייז טלָאװ רע יו ךיילג ,טנעידעּב םהיא ןעּבָאה ןעשנעמ ױזַא
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 ,טייז רעד ייּב ,עלעועפ ,הכלמ-תב יד ,יז ןוא ,ךלמדוּב ַא ,ץנירּפ ַא
 רעּביא טננעה ,טונימס ןייק ףיוא םהיא ןופ ּפֶא טשינ טערט יז

 ,עליסוימ :םהיא טעּבוילַאה ,םהיא טשוק ,םהיא טזלַאה ,םהיא

 "ןלעננע ןיימ ,דלעה ןיימ ,עניימ המשנ ,ןעּבעל סיז ןיימ עליסוי

 רעד םהיא ךיז טהערד סע ןוא ..,רעטרעוו עסיז עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ,טלעמוטרעפ יו ,דַאשט ַא ןיא זיא רע יװ ,טלהיפ רע .ּפָאק

 ,ןותחתה ןדע-נ ןיס ַא ןיא ךיז טניפעג רע ןוא .,טעילעמשטירפ

 / סע ואו ,ןעקעמש ןעצריוועג יײלרעלַא טימ םימשּב ואוו ןעטרָאד
 ךעלעגיופ ואוו ,ןעסכַאװ ןעלדנַאמ ןוא ?העמיוּב ןוא ןייוו טניר
 טנניז סע ןֹוא .,יירפ ןוא קנַארפ םורַא ןעהעג ןעשנעמ ןוא ןעגניז

 .רעהפיוא ןייֵא ןהֶא רָאנ ,סיז ױזַא ןוא קַאמשעג ױוַא םחיא ךיז

 ןיא טלעוו עצנַאג יד ןוא ,טגניז רע ןוא ָאנַאיּפ טלעיּפש עלערעּפ

 ניּבייא-ניבייא טלָאװ רע .ןעגנַאזעג טיס ,תולוק טימ ל?ופ םהיא

 טלָאװ ןוא ןדעדץנ ןעגיזָאד ם'ניא יירפ ןוא קנַארפ ןהעגמורַא ױזַא

 ןופ סנייז ןערהָאפ סָאד ךיוא ..ןעגנוזעג ןוא ןעגנוזעג רָאנ

 ףיוא ,סַאטנַארַאט ןעכייו ם'ניא ,ועשטידרַאּב ןייק טשטירטס

 ,טייז רעד ייּב ןעלערעּפ טימ ,טפול רעגידנעקעמש ,רעמערַאװ רעד

 רָאג ךיז טָאה רע .םולח רעטיז ַא יוװ ןעליסוי ןעזיווענסיוא טָאה
 ןוא טרהָאפ רע ןיהואוו ,ןוּבשחודןיד ןייק ןעּבעגּפָא טלָאװעג טשינ

 לָאז םולח רעד זא ,טלָאװעג רָאנ טָאה רע ;טרהָאפ רע סָאװ וצ

 םולח ַא .ףוס ַא ןהָא ,רעהפיוא ןייֵא ןהָא ,גנַאלדגנַאל ןערעיודעג

 ,טונימ א רָאנ זיא ןעּבעל סָאד ואוו ,טלעוו רעד ףיוא ָאד רעּבָא

 לָטמַא ןעבָאה ןוס םולח ַא :ןערעיודעג טינ ניּבייא ןָאק ,ענר א

 טפלעה סע ,ןעּפַאחפיוא ךיז ןעמ זומ ,טייצ יד טמוק סע ;ףוס ַא

 טָאה ,טּפַאחעגפיוא ךיז טָאה רע זַא ןוא ...וצרעד ןעלעוו ןייק טינ

 ַא יװ ,טלעוו רעד ןיא זיא רע ואוו ,ןעקוקמורַא ןעמונעג ךיז רע

 -םיוא ןייֵא גָאט ןערעדנַא םעד ףױױא ךיז טּפַאח רע זַא ,רוכיש

 עֶלַא ףיוא ןעקוקוצמורַא ךיז ןעּביוהעגנָא טָאה ןוא ,רעטרעטכינעג

 ךיא ןיּב ואוו -- ,ךיז רע טכַארט -- !םלוע ?ש ונוּברא .ןעטייז

 "? סָאד
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 ,ערעטסניפ ַא רָאנ ,טדָאטש עסיורג ַא ךיז רַאפ טהעזרעד רע
 -ןוא-ףיוא ךיז ןעטיש רעּבייוו ןוא ןעדיא .עניטָאלב ַא ,עטסיוו ַא
 ןופ יירעדערעג ַא ,תולנע-ילעּב ןופ יירשעג ַא םרעה רע .ּפָא
 טימ עטָאלּב יד .סעכעדעס ןופ יירעטלעשענ ַא ,סנירעמערק
 -רעפ זופ עמ זַא ,קרַאטש ױזַא ןערעה ךיז טזָאל תוחיר ערהיא
 רעד .וועשטידרַאּב ןיא -- ? סָאד רע זיא ואוו .זָאנ יד ןעלעטש
 -רעיפ ןעגיטָאלּב ןעסיורג ַא ייּב ּפִא ךיז טלעטש סַאטנַארַאט
 עגיטָאלּב טימ רָאדירַאק ןערעטסניפ ַא ךרוד ןוא ,רעיומ ןעגידנערָאנ
 רַאפ טהעזרעד עליסוי .ןיירַא בוטש ַא ןיא ןיירַא ןעמ טמוק ּפערט
 עגירעדינ ַא ןוא שילעּפַאק ַא טימ ןעדיא םענעקורט ןעגנַאל ַא ךיז
 רעד ;ל?עכיטנרעטש ַא טימ ןוא "עקשומה א טימ ענידיא עּבָארג
 ןוא ,םהיא טימ ךיז טשוקעצ ,םולש ּפִא םהיא טיג דיא רעגנַאל
 ,"בוט-לזמ, ּפָא םהיא טינ ,"ודפ םהיא טגָאז ענידיא עּבָארג יד
 ןענעז סָאד ...טייז רעד ןופ לעסיּב ַא םהיא ףיוא טקוק עמ ןוא
 ַא ךרוד ןיוש טָאה עלערעּפ ןעמעוו ,רעגעיווש-ןוא-רהעווש ענייז
 השורי רענייפ ַא טימ םייהַא טרהָאפ יז זַא ,ןעוועג עידומ לעווירּכ
 יד :דיירפ ַא ,החמש ַא ...ןַאמ םענייפ רהעמ ַא ךָאנ טימ ןזא
 רהיא ץוח }טָאג ןעקנַאד ,סָאג ןעקנַאד ,ןעמוקעג זיא רעטכַאס
 סע  ...!ןערָאװעג טגָאזעג רעטכעט עשידיא עלַא ףיוא ןעדָאש
 ;דניירפ ערעייז עלַא ןערעטלע ס'עלערעּפ וצ ףיונוצ ךיז ןעמוק
 גיוא ןייק ,ןעליסוי ףיוא טקוק עמ ןוא בוט-לזמ ּפִֶא ךיז טינ עמ
 עלַא ףיוא םורַא ךיז טקוק רע .םהיא ןופ ןעזָאלוצּפָארַא טשינ
 ןעטשרע םעד סָאד טגנערּב עמ תעשּב דניק ןיילק ַא יו ,ןעטייז
 סע ,לעטייה סָאד םהיא ףיױא טרעטיצ סע .,ןיירַא רדח ןיא לָאמ
 רע .ערקירּפ רהעז ןוא יינ רהעז סיּפע גנידסלַא סיוא םהיא טהעז
 יד טינ רָאנ -- ןעלערעּפ ףיוא ,הכלמ-תּב ןייז ףיוא קוק ַא טוהט
 טרָאד .!לעּבייװ רעדנַא ןייַא ראג ;} שטשירטס ןיא סָאװ ,עלערעּפ
 ןעניוא ערהיא ,ןח ?עיפ ױזַא טימ םהיא ייּב ןעזיוועגסיוא יז טָאה
 טדערענ ןוא ,ץנַאלנ ןימ רעדנַא ןייֵא רָאנ טַאהעג ןעטרָאד ןעּבָאה
 ןוא ;ךארּפש ןימ רעדנַא ןייַא טימ רָאנ טרָאד םהיא טימ יז טָאה
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 ןוא ,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ יו עלערעּפ עגירעהירפ יד זיא ָאד

 םנייה .ןעגיױא ענייז רַאפ ןעזיוועּב ךיז טָאה ערעדנַא ןייֵא רָאג

 וצ טנהעוועג טשינ רָאג ןיא רע !וװעשטידרַאּב ןיא ןעּבעל סָאד

 -- ,םינינע עכלעזַא טימ ןעסעומש עכלעזַא וצ .ןעּבעל ןימ ַאזַא

 טָאה ךיז ייּב ןיילַא רע ןוא ,דמערפ ןעוועג םהיא זיא ץלַא ,ץלַא

 רע טוהט סָאװ .רעדמערפדדליוו ַא יוװ ןעזיוועגסיוא ךיוא סיּפע

 ? טכַארּבענּפָארא רעהַא םהיא ןעּבָאה רהָאי עטוג עכלעוו ןוא ָאה

 רעהעג סָאװ ןוא קישטייז ריאמ טימ רע זיא ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ

 וצ ןעּבָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ ?רחסמ ןייז םהיא טימ ןָא ךיז

 ןוא טנעצָארּפ ן'טימ ןעלסכעוו יד טימ תואולה ס'עלערעּפ םהיא

 ,םייהַא גידנעמוק ,עלערעּפ) ןעטרָאד ןעטפעשענ ערעייז עלַא טימ

 עטכער? ןיא לַאטיּפַאק רהיא ןוהטרעפ ןעמונעג רדלַאּב ךיז טָאה

 רעיירפ רעד ףױא ,ןיה ַא ראג ךיז טיוו םהיא זַא ,(,.."דנעה

 טרעלקעג רע טָאה ױזַא ןעד יצ ! םלוע-לשדונוּבר ,ךַא ?טלעוו

 "כָאנ ןעפרַאדעּב טעוו רע זַא ,ןעלערעּפ רַאפ ןעּבָאה הנותח תעשּב

 טשינ ,עדמערפ-דליוו ןעשיווצ ,ךָאל ַא ןיא ץיגרע ןעגיל םעד

 וצ טלעוו ַא ןופ ןעסיוו וצ טשינ ,ןייש עגיטכיל יד ןעקוקוצנָא

 "םיוא ?ןעלעיּפש ןופ יצ ,ןעגניז ןופ רָאג טדער רע ?ןעגָאז

 ןָאהטעג קוק ַא .עװַאק ןעקנורטעג -- הירפ רעד ןיא ןענַאטשענ

 לָאז -- עטָאלּב ַא ,טסיוװ ,ךשוח -- רעטסנעפ ן'כרוד ןעסיורד ןיא

 סעומש ןעגנַאל ַא טרעהעגסיוא םעדכָאנ .ןייז ליצמו רמוש טָאנ

 .דלעג רעדעיוװ ,טנעצָארּפ רעדעיוו ,רחסמ רעדעיוו -- רחסמ ןופ

 רעּביא עמַאמ רעד טימ קעװַא טהענ עלערעפ -- גָאטימ ןעסעגענּפָא

 עליסוי .תואיצמ ןעלדנַאה ,רעמערק יד ןערַאנּפָא ןעטיילק יד

 עלערעּפ יו ,גידנערעהוצ ,םמותשנו ?הבנ דרעוו ןוא וצ ךיז טקוק

 םרהעווש ,ןושל רעייז ףיוא רעּבייװ יד טימ סיוא ךיז טסעומש

 םכַאנ יװ גָאט .עכעדרעס עטינעג א יװ ,ךיז טלעדיז ןוא ךיז

 ,רעטסעווש יד טימ ךיז טגעירק עלערעּפ : תוללק ,תועובש ,תולוק

 עטַאט .סינטעלּפס ּפָא-טגָארט ןוא וצ-טמענ ,ייז טימ ךיז טעליוק

 ןיא תידיגנ יד טרָאפ -- טכערענ דימת רהיא ןעּבעג עמַאמ ןוא
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 -סיא רהעמ ץלַא עליסוי דרעװ רעטייו סָאװ !החּפשמ רעד
 גידנעקוק .זיא יז סָאוו ,?עּבייוו ןייז טנעקרעד ןוא טרעטכינעג
 עלַא גידנעקרעמעּב ,ןעשָארנ ַא רעגיא טרעטיצ יז יו ,רהיא ףיוא
 זיא עשז ןישט :ךיז ייּב רע טרעלק ,תועונת ע'סואימ ערהיא
 רַאפ טרָאד טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה סָאװ ,עלערעּפ ענעי סָאד

 םוצ -- ערעייט ַאזַא ,עלעדייא אזַא ,עטונ ַא ןוא עליואוו ַאזַא
 תחכמ רהיא טימ ןוהט דער ַא לָאמ ַא ךָאנ ךיז טבורּפ רע ..."1 ףוס
 ...ןערעידוטש ...דנַאלסיױא ןייק ןערהָאפ : ןענַאלּפ ענירעהירפ ענייז

 -- ?ןייז וד טסליוו ןזח א, ?סָאװ ,רעוו ...ןעלעיּפש ,,,,ןעגניז

 -- ,זלַאה ן'פיוא םהיא ייּב ףיוא ךיז טננעה ןוא םהיא וצ יז טגָאז

 לעו ךיא ,לעסיב ַא סא רַאה ?עלערַאנ ,ריד סע גוט סָאװ

 עדייּב ךיז רימ ןעלעוו ,"טנעה עטכער, ןיא דלעג ןיימ "ןוהטרַאפ,

 רעד ףיוא, ,ןעּביורט ףיוא "רעדעּב , יד ןיא רעסעּב ןערהָאפכרוד

 --- ,עלערַאנ ,םיריבג עלַא ןערהָאפ ןיהַא ,ךימ וד טסהעטשרַאפ ,"רוק

 -רַאפ ,עניימ המשנ ,עפ !{ןערעידוטש ,תונזח רָאג טסגָאז וד ןוא

 שוק ַא רעסעּב ךיד ךימָאל ,בעג ןוא סעגרַאפ ,ןעּבעל סיז ןיימ ,סעג
 עדנַאלּב ענעש ענייד טימ ןעגיוא ענעטנַאילירּב ענייד ןיא ןוחט
 .."!רעניימ דלעה רערעייט ,לעגנע ןיימ ,רָאה

 טָאה רע סָאװ ,סױרַא רהעמ ץלַא עליסוי טהעז רעטייוו סָאװ

 ךיז טָאה ןוא ןייֵלַא ןעמונעג ךיז טָאה רע ױזַא יו ,ןָאהטעג ָאד

 ַא ךיז טבורּפ רע .גיבייא ףיוא ,דימת ףיוא טעטנעּפעג ,ןעדנוּבעג

 -רעפ טציז סָאװ ,עלעגיופ סָאד יו ,ןיהַא -- רעהַא ןוהט ףרָעוװ

 ...לעווייט ן'רַאפ זיא לעיּפש יד זַא ,טהעז ןוא ,לעגייטש ןיא טרַאּפש
 ןערעוו ,רעהירפ ןעהעזעג טָאה רע סָאװ ,תומולח עסיז עלַא ענעי
 עכייר ענעדליג ענעי ,ןעדנואוושרעפ ,ןַאמוט ַא יװ ,זייווכעלסיּב
 -ןעמוק טרָא רעייז ףיוא ןוא ,ןעּבירטעצ ,ךיור יו ,ןערעוו תובשחמ
 תולוק עסיז ענעי ָאטינ .ןעקנַאדעג ערעדנַא ,תובשחמ ערעדנַא ןָא

 ךיז טָאה רע סָאװ ,רעדליּב ענעש ענעי ָאטינ ;רעהירפ סָאװ

 ןייק ןערהָאפניירַא סָאד ,עטערַאק יד !רעהירפ טלעטשעגרָאפ

 ןוא עטנַאקעּב ענייז ןופ ךיז ןערעדנואוורעפ סָאד ,עקוועפעזַאמ
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 1 קעװַא ,קעװַא -- ןעטַאט םעד ןעכַאמ ךילקילג סָאד ,דניירפ עטונ

 ןוא .רע םּבעל ןעּבעל רעדנַא ןייֵא ,רע טהעז רעדליּב ערעדנַא

 רַאפ טהעטש ןדעדג ןענידנעקעמש ןעגירעהירפ ם'נופ טרָא ן'פיוא

 ןופ טרֶא ן'פיוא .עטָאלּב עניד'ארומ רעוועשטידרַאּב יד םהיא

 ן'םיוא .ןעשנעמ עגיטָאלּב טימ בוטש עניטָאלּב ַא -- ןעצאלַאּפ

 ,טנעצָארּפ ,לעסכעוו; :טכַאנ יװ גָאט רע טרעה ןעגניז ןופ טרָא

 -- לעּביײװ סייוו ,ןעש ַא ןופ טרָא ן'פיוא ..."האצוה ,טלעג ,הסנרּפ

 טזלַאה ,זלַאה ן'פיוא גירנעטש םהיא טגנעה סָאװ ,ענידיא עּבָארג ַא

 ץלַא ןוא .ךיז ןומ ּפִֶא טינ םהיא טזָאל ןוא םהיא טשוק ןוא םהיא

 סאמנ ,סאמנ םהיא דרעװ סע !ןיימעג ױזַא !גידעכָאװ ױזַא זיא

 טרעה סעציילּפ יד רעטניה ןוא ,ןעּבעל סָאד ןוא טלעוו יד סואמו

 טָאה סָאװ ,עליסוי רעד ,רע זיא סָאד טָא? :ךיז ןעגעוו ןעדער רע

 ןיא ךָאטש ַא םהיא טוהט סע ןוא .,,,"הנמלַא עכייר יד ןעמונעג

 עליסוי ךיז טנַאמרעד ,ןעלערעּפ ףיוא גידנעקוק ;ױזַא ןוא ,ןעצרַאה

 יעּב טוג ןוא ןענעכערעּב וצ ןָא ךיז טּבױה רע ןוא ,ןע'רתסא ןיא

 ךיז ,השעמ ע'סואימ ַא רהעז ןָאהטעגּפָא ָאד טָאה רע זַא ,ןערעלק

 םינ ױזַא ךיז טלעדנַאהעגסוא ןוא הנותח ַא טלעיּפשעגּפָא ןייֵלַא

 ,ןילַא ךיז רַאפ יא ,ןעטַאט ןייז רַאפ יא ,ןע'רתסא רַאפ יא ,שיטייל

 .ררע יד יו ,רעטסניפ ,טּבעירטעּב ,טגרָאזרעפ םורָא טהעג רע

 יװָאלָאס רעייט ןיימ ,סניימ ץרַאה ,עניימ המשנ ,עליסוי --

 טּביילּב יז ןעוו ,ּבייוו ןייז עלערעּפ םהיא וצ טנָאז -- !לעקישט

 -- .רָאה עגנַאל ,ענעש ענייז טימ ךיז גידנעלעיּפש ,ןייֵלַא םהיא טימ

 םורַא טסהענ ?ןעגָארטעצ ױזַא וד טזיּב סָאװ ?ריד זיא סָאװ

 -ןיוש ?ריד טלהעפ סָאװ ,רימ גָאז ? טנרָאזרַאפ ןוא טכַארטראפ

 םעד ןעגָאז רימ טסלָאז וד ,טנעיזרַאפ טינ ריד ייּב ךיא ּבָאה עשז

 ?סאמנ ,גירעּביא ,רעווש ריד ןיּב ךיא ?זיא ריד סָאװ ,תמא

 ...? סאמנ

 רע רָאנ "!סואמו סאמנ -- .עליסוי ךיז טרעלק -- ?סאטנפ

 : ןעגיל ןעּבָארנ ַא רהיא טגָאז ןוא ךיז טקרַאטש רע ,ןייֵא ךיז טלַאה
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 -- ?םאמנ טסייה סָאװ !םולשו סח ?וד טסגָאז סאמנ --

 -עג ענייז עֶלַא ןוא ץראה ןייז ןוא ּפָאק ןייז ,תובשחמ ענייז ןוא
 ןיא -- ןעטרָאד םהיא ןענעז ייז ;ןענַאד ןופ טייוו ןענעז ןעלהיפ
 .עקוועּפעזַאמ

21 

 ףַאּפענ רתסא ןוא - טדער עקוועּפעזַאמ

 .תורצ טָאה

 םעד ןעכָארּבעג לָאמ לעיפיוו ןיוש ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ עגולק
 ןופ רהָאװעג עקװעּפעזַאמ סָאד ררעוו ױזַא יו ,ןעפערט וצ חומ
 ןופ שטָאה ?ךיז טוהט טלעװ רעד ףיוא סָאװ ,ןעסעיינ עלַא
 ,סָאוװ-נינעװ טרָאד ןעמ טלַאה -- עלַא ןעסייוו סָאד -- ןעטעזַאג
 ,רעטסנעפ עכיוה יד ןיא ,ץינרע טרָאד סעומש ַא ןערעוו זָאל רָאנ
 .עקוועּפעזַאמ ןיא רלַאּב סָאד ןעמ טסייוו ױזַא -- ,המחלמ ןעגעוו
 ּפָארַא רע טמוק ,ןעריוּבעג דרעוו רע רעדייא ךָאנ ,ןָאקַאז רעיינ ַא
 ןוא רעהַא םהיא ןעשטיינק ,טשּפ םעד ןענרעל ןעדיא ןוא ,ןיהַא
 שוח םענעטלעז ַא ןעּבָאה ייז .גנַאגנ ןייז טיס רעכילטיא ,ןיהַא

 סיוא ייז ייב טמוק ןעכאז ךס ַא ןוא ,רעקװעּפעזַאס יד ,חירה
 ,ןייז וצ ױזַא ףרַאדעּב סע זַא ,עבטה ךרד יּפילע
 .בייחמ זיא ?כש רע ד םורָאװ

 ,גנַאלק רעד ןעמונעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ,טינ טסייוו עמ
 ףלא-הָאמ ןעמונעג ,טַאהעג הנותח ץיגרע טָאה ייװָאלַאס עליסוי זַא

 רעסיורג ַא זַא ,טנָאזעג טָאה רעד .ןזח סיוא ןערָאװעג זיא ןוא ןדנ
 וצ ןעפוררעפ םהיא רע טָאה ,ןענווַאד טכרָאהעג םחיא טָאה ריבג

 רעד ןוא .בייו א רַאפ רעטכָאט יד ןעּבעגעג םהיא טָאה ןוא ךיז



150 
 שכילעיםוכלש

 הנמלַא עכייר ַא רַאפ טַאהעג הנותח טָאה עליסוי זַא ,טנָאזעג טָאה

 םינ זַא ,טרהעקרעפ ןעגנורדעג ןעּבָאה ערעדנַא .רהָאי גיצפופ ןופ

 טלהעצרעד ייּברעד ןוא ,ןעמונעג רע טָאה השורג ַא ,הנמלַא ןייק

 וצ ןעדַאלעגנייַא ןעוועג זיא עליסוי ױזַא יו ,השעמ ענעש א רהעז

 ערעדנַא סָאד טַאהעג ריבג רעד טָאה ; חכלמ-הולמ ַא ףיוא ריבג ַא

 ;"עטמַאדעצ, ַא ,תדמולמ עצנַאג ַא ,טלעוו רעגיטנייה ןופ ּבייוו

 םהיא ןיא ךיז יז טָאה ,ןעגניז טרעהרעד םהיא טָאה יז זַא ,רוציקּב

 ; טלעוו קע ןיא ןעפיולטנַא םהיא טימ טלָאװעג טָאה ןוא טכָאקרעפ

 סָאװא :ּבייו םוצ טגָאז ןוא ריבג רעד ןעוועג בשיימ ךיז טָאה

 םג ריד ַאנ ?תונויזּב ןוהטנָא רימ ןוא ןעפיולטנַא ךָאנ ריד גיוט

 ךיוא רעּבָא ךָאד זיא יז ?יז טוהט סָאװ ..."םהיא ריד טמענ ןוא

 ןעבעג רימ וד טסעװח :ױזַא םהיא וצ יז טכַאמ ,רַאנ ןייק טשינ

 וצ ןעּבָאה ךימ וד טסעװ -- טינ אלא ,טכער זיא ,ףלא-הָאמ יד

 טנעלעגניירַא ךיז ןעּבָאה סע ,ןיהַא ,רעהַא ,ל?כה "1 ןעקנעדעג

 .רנעזיוט גיצכַא רַאפ ןערָאװעג הושומ זיא ןעמ ןוא ןעשנעמ

 ַא זיא עליסוי רעזנוא ,טרָאד ןיוש זיא השעמ יד ױזַא יוװ ,רוציקּב

 -- רלעג ןייק ןעטַאט םעד טשינ טקיש רע סָאװ רַאפ רָאנ .טייכ

 .1 הלוע ןייַא זיא

 עלַא ןעּבָאה ,טדָאטש רעד הוא סױרַא זיא גנַאלק רעד זַא

 רעד םורָאװ ,ןייז ױזַא סע ףרַאדעּב עכטה ךרד יּפ-לע זַא ,טגָאזעג

 ןעסיורג ַא ןעכיירג טפרַאדעּב טָאה עליסוי זַא ,בייחמ ןיא ?כש

 יװ ןוא ,רעהירפ ךָאנ ןעהעזעגסיױרַא רעכילטיא טָאה סָאד ;ךודיש

 ?ןייז שרעדנַא טנָאקעג ןעד סָאד טָאה

 וצ טדנעוועג ךיז ןעמ טָאה -- ?בוט-לזמ ךייַא טמוק סע --

 טָאה עליסוי רעיא זַא ,טגָאז עמ --- .להוש ןיא ןוח םעד קילאומש

 ךיז טקישעג ?טשינ רָאג טסייוו רהיא ,סָאװ ?טַאהעג הנותח

 ,ךילקילג רָאג זיא רע זַא ,ןעמ טלהעצרעד יאדוַא .,,יאדוַא ? סע

 זַא הרבס ַא ?סע טמוק יװ ! םיפלא-שיר ,ןעמ טגָאז ,ףלא-הָאמ

 עגיסנייה ?קילאומש ּבר ,טינ לעווירּב ןייק רָאנ ךייַא טּביירש רע
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 ! ריקפמ ךיז ייז ,דניק ַא בעילוצ טצרַאװשרַאפ רעוו ,הענ { רעדניק

 טנייה טלעװ ענעש ַא .רענייטש טימ ּפֶא םעדכָאנ טקנַאד עמ
 { לעטלעוו שיטייל ַא ,ןעדער וצ סָאװ ָאטינ ,ןערָאװעג

 קרַאטש ךיז יי רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה רע זַא ,קילאומש

 ,ןוהטּפָא סעכלעזַא רימ לָאז עליסוי ,שטייטס, .ןעלַאפעגּפָארַא

 ַא ןעוועג םעד ןהֶא םהיא זיא סע "1 ?ןעטַאט םענענייא ןייַא

 טשינ רהָאי ַא טעמכ טָאה רע סָאװ ,ןעטייל רַאפ ,השוּב ַא ,הּפרח

 סָאװ ,גידנעסיוו טשינ ,ןעליסוי ןזפ ןעּפ עטקנוטעגנייַא ןייק טַאהעג

 ,השעמ א; !{סעיינ אזַא רָאנ ריד ַאנ -- ָאד ןוא ,ןעטכַארטוצרעּביא

 '} ןעטַאט ַא ןעסעגרַאפ ןוא דיננ ַא ןערעוו ,ןעּבָאה הנותח } השעמ ַא

 עניצנייא ס'קילאומש ןעוװװעג זיא סָאד "!ןייז טינ רָאנ ןָאק סע

 ,ןוחטּב רעד טשינ ןעו '!ןייז טינ רָאג ןָאק סעפ :טסיירט

 ,ןערהָאפ וצ ןעמוק עליסוי טעוו ,ןעגרָאפ ןיא טנייה טשינ זַא
 ךיוא ױזַא טָאה רע ,ןעטלַאהענסױא טינ רָאנ קילאומש סָאד טָאװ
 -רעפ ַא ןופ ,טייצ עטצעל יד םהיא זןיא סע ; תורצ גונעג טַאהעג

 .ןערָאװעג ילַאק ,טנָאזעג סנייטשמ ,עמיטש יד ,םינּפַא גנולהיק

 ,טלעוו רעד ףיוא ט'מש"'עג לָאמַא טָאה סָאװ ,זלַאה ס'קילאומש

 םהיא ןיא "לוק-ירא-תנאשפ ןייז ןוא ,טּפַאחעג ןערָאװעג זיא

 ןופ לוק ַא יו ,טייקגירעזייה ַא טימ ןעּפמודרעפ הנושמ ןערָאװעג

 ךיז טגעלפ קילאומש ואוו ,טרָאד .ילכ רענעטלָאּפשעגנָא ןייַא

 ןוא שירעליורט ןעגניז ,לעטסיפ ןייז ףיוא ןעשטַאקרעפ לָאמַא

 -- ,"עדניּפש, רעטצעל רעד זיּב ?וקיייב ןייז ףיוא ךיז ןעזָאלּפָארַא

 -ענ ַא ןופ ןעלכרָאכ ַא ןערעה טזָאלעג סואימ טנייה ךיז טָאה

 -.סיא טשינ ךָאנ ,ןעגנוי ַא ןופ הערק ַא רעדָא ,סכָא ןעטעליוק

 ןייז וצ ןעּביוהעגנָא טָאה ןענווַאד ס'קילאומש ,ןהָאה םענעגנוזעג

 ךיז טָאה רע לעיפיוו ;ט'הכאלמ'עג רהעז ,הליחמ ,טעשטומעג
 ָאטינ -- דנעוו עכיילג יד ףיוא ךיז גידנעסייר ,ט'הירּב'עג טשינ

 סיוא ,סיוא ,רוּבד סיוא ,ולַאה סא !{לָאמַא סָאװ תוחכ יד

 ם'ייּב םהיא טָאה ןעטלאהענ ! ןעּברָאטשעג יוװ רענרע -- קילאומש

 -וצ ,ןעלַאפ םענעלאפעג ַא ןעזָאל .הסוח לעקיטש סָאד רָאנ רומע
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 "פִא ,ןעצנַאגניא טיורּב לעקיטש עטצעל סָאד םענעי ייּב ןעמענ

 גנירג ױזַא טשינ ןעוחט סָאד -- הסנרּפ ןופ ןַאמערָא ןייַא ןעליוק

 עגיצרעהמערַאּב ,עכייוו עבטּב ןענעז סָאװ ,ןעדיא רעקוועּפעזַאמ יד

 ףיוא ןעגָאז רָאנ .ןעדיא עכילרהע ,עמורפ טּפיוהרעּביא ןוא ,טייל

 ןָאק סָאד -- רשוי טימ ןעשנעמ ,םיקידצ רָאנ ןענעז ייז זַא ,ייז

 ןוח םעד קילאומש טימ ךיז ןענעז ייז ןעד ,טינ ךיוא רעּבָא ןעמ

 טָאה עמ ;רשוי יּפ-לע רָאג טינ ,ךילשנעמ ױזַא טינ ןעגנַאגעּב

 -וצנֲַא םהיא ןעּבעגעג ,ךעלטרעווכעטש םימ טעשטוקעד םהיא

 טַאהעג ,עליסוי סיּפע טכַאמ סָאװ ,םהיא טגערפענ ,ןעשינערעה

 עמ ,תמא  .ןעגניז ןייז רַאפ ,ןענװַאד ןייז רַאפ תונעט םהיא וצ

 ןעצנַאגניא ךיוא ,לחוש רעטלַאק רעד ןופ םיתּב-ילעּב יד ,ייז ןָאק

 טעװעלַאּבעג ןינע םעד ןיא טרָאפ ןענעז ייז ;ןעכַאמ גידלוש טינ

 עטכער וצ ןערָאװעג טנהָאװעג ןָא דימת ןופ ןענעז ייז ;רהעז

 ?ןוהט ייז ןעלָאז עשזיסָאװ ;תולפתי-לעב ענעש וצ ,םינזח

 ןוא ,םתמח לעו םּפַא לע ןעוועג ייז רַאפ זיא ןענוװַאד ס'קילאומש

 סואימ א ןעוועג ןעּבעל שי'נזח ןייז זיא ןיילַא ןעקילאומש רַאפ

 סָאוו ,גיטהעװצרַאה ן'טימ תורצ יד וצ רָאנ ,ןעבעל טעשטומעג

 טשינ ךָאנ סָאד ןזיא ,םייה רעד ןיא ךיז ייּב טַאהעג טָאה רע

 םש רעד סױרַא זיא סע טניז ןופ םורָאװ ,וליפא לשמ ןייק ןעוועג

 םעד קילאומש טָאה ,טַאהעג הנותח טָאה עליסוי זַא ,טדָאטש ןיא

 ןעגעוו גנוניימ רהיא ןעטיּבעגרעּביא ֿלָאס ַא רעדעיוו בייוו ס'נזח

 ,ךַאּבענ ןעקילאומש ןעשטָאט ןוא ןעסע ןעמונעג טָאה ןוא ןעליסוי

 .ןָאק יז יװ ,שודק הֹּפ ַא טימ ןעדנואוו יד ףיוא ץלַאז םהיא ןעטיש

 ! שיטייל ץנַאג ,ןעטַאט ַא ןעגעקַא ךיז טלעטשעגסיוא ןייפ --

 ןעש'ריזח ַא ןפפ :לעטרעװ ַא טלעוו יד טנָאז טסיזמוא טשינ

 זיא עליסוי ןייד "1 ןעכַאמ טינ לעמיירטש ןייק ןעמ ןָאק ?עדייוו

 טנייה .ןַאטַאלרַאש ַא ןעבילבעג ןזיא ןוא ןַאטאלראש ַא ןעוועג

 ןֶא זייוודניק ןופ םהיא ּבָאה ךיא סָאװ ראפ ,ןיוש ךיא העטשרַאפ

 ךיא ,חירה-שוח ןעטוג ַא ּבָאה ךיא ,השקשינ ..טאהעג טנייפ יוזַא

 רע ןיא אמתסמ ;ןיא רע סָאװ ,ןעשטנעמ ַא דלַאּב ןא-קעמש
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 רָאנ העטשרַאפ ךיא ןוא {סָאוװ-טסייוו-חורירעד ַא שרוש ם'נופ
 ,טגָאז ןוא ןעמַאמ ןייז ךָאנ טלעוו יד ןייַא-טנעל עטַאלז סָאװ ,טינ
 רעד ףיוא רָאג זיא ,ןעוועג זיא עדלעז ןייד יוװ ,תיקידצ ַאזַא זַא
 ..ןיא יז ואוו ,ןייז לחומ ןעטרָאד רימ יז זָאל .ָאטינ טלעוו

 ןעגנולשעגּפָארַא ןוא דער עלַא יד טרעהעגסיוא טָאה קילאומש
 ךיז ןעוועג םהיא זיא רענרע ךס ַא .ןעּפָארט ןערעטיּב ַא יװ ,ייז
 טימ ןוא ןעטַאלז טימ ,דניירפ עטוג ענייז טימ ןענענעגעּב
 טימ ייז ןעכַאמ רעמָאט ,ןעגָאז ייז רע ןָאק סָאװ : ןע'רתסא
 ַא םעד ןיא רעּבָא טָאה רע ?ןהוז ןייז חכמס סעומש ַא םהוא-

 טימ טגעירקעצ רעדעיוו ךיז טָאה עטַאלז :טַאהעג תועט ןעסיורג
 טאהעג ,םיקסע ערהיא טימ ןעמונרעפ ןעוועג זיא ןוא עט'נזח רעד
 הנותח ףרַארעּב עמ :גרָאז ענעגייא גונעג ,תורצ ענעגייא נונעג
 וצ לעדיימ ַא ,ערה -ןיע ןייק ,ןיוש ןיא רתסא ,דניק ַא ןעכַאמ
 ןעמ ליװ ןדנ ןייק ןהֶא :סָאװ טימ ַאטינ זיא'ס ןוא ,ןעטייל
 ,לע'רוחּב עדַאיל ַא ;ןעמענ טינ לעדיימ ןייק ןערהָאי עגיטנייה
 טרעדנוה עכילטע ןעגעלרעדינַא ךיז טסייה ,גַאלשרעטנוא ןייֵַא
 סע ,רתסא טסכַאװ לייוורעד ָאד ןוא -- תונתמ ץוחַא ,ךעלברעק
 סע !ןעגירשעג העוו ,רהָאי עטסגיצנַאװצ סָאד ןיוש רהיא טהעג
 א ,קילג א רָאנ ,רעכיילג ַאזַא טינ ,ךודיש ַא וליפא ךיז טהערד
 ענייא סיּפע ךַאמ ,ףיונוצידניּב ,חעג .ּבורגיץלַאמש ַא ,ךַאז עגיטרַאפ
 ...!םימותי רעדניק ךעלציּפ טימ הנמלַא עטסיוװ ַא ,ןילַא

 טָאה עליסוי זַא ,ןערָאװעג רהָאװענ זיא יז זַא ,רתסא ןוא
 ?השעמ תעשּב ןערעלק טנַאקענ יז טָאה סָאװ -- ,טַאהעג הנותח
 -רעפ ,טבעירטעּב ,טגידעלעּב רהיא ןעלעטשרָאפ ךיז ןָאק רעוו
 ,טכַאדעג רהיא ךיז טָאה סע ?ךַאּבענ ץרַאה ןעכָארּבעצ ,טלעגָאוו
 -עג דימת ןֹופ םהיא טָאה ןוא ,ןעדנוּבעגסיױא ןעליסוי ןעק יז זַא
 רהיא ייּב ןעועג זיא טגָאזעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,טּביולנ
 ןערעננילּפָא ,ןערַאנּפָא סואימ ױזַא יז רע לָאז ףוס םוצ ; גילייה
 ױזַא זַא ,טכאדעגסױא ךיז טָאה ןערתסא ?סיפ זיִּב ּפָאק ןופ
 ןיא ןוא פעיל טָאה עליסוי יװ ,ןייז יירטעג ױזַא ןוא ןעּבָאה ּבעיל
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 ,ָאטינ םהיא וצ רעטייווצ רעד רָאג זיא ,םענייז ןעטַאט םעד יירטענ

 רהיא ךיז טָאה רע יו ,ןעניוא יד רַאמ רהיא רע טהעטש ךָאנ
 רע זַא ,םייה רעד ןופ ןערהָאפקעװַא תעשּב ,ןערָאװשעג טלָאמעד
 ןוא ,וליפא טוניפ ןייק ףיוא ןעסעגרעפ טשינ ןעטַאט םעד טעוו

 יד ןיא רהיא ןעננילק ךָאנ ;ןעכַאמ ךילקילג רָאג םהיא טעוו

 ןיא ,ןעננַאזענ עסיז ענעי ,ענייז רעטרעװו עטוג ענעי ןערעהיוא
 סָאװ ןוא ,ןעסַאנעגסױא ץרַאה ןייז רהיא רַאפ טָאה רע עכלעוו

 ןעּביילּב ניבייא וצ רהיא טנָאז רע יו ,טכַאדעג רהיא ךיז ןעּבָאה
 .טשינ םענייק ןעסעגרעפ טשינ ,עליסוי רענענייא רעד ,עליסוי רעד

 דלַאּב ןיוש קעװַא טהעג ףוס םוצ .,עיירטעג ןוא עּבעיל ענייז ןופ

 ,םהיא ןופ טינ טהעז עמ ןוא טינ טרעה עמ ןוא ,טייצ רהָאי ַא
 הנותח רָאג טָאה עליסוי !{העידי ןימ אזַא ריד ַאנ -- םיצולּפ ןוא

 ,הנמלַא ןיֵא ןעמונעג !טַאהעג הנותח ױזַא ךָאנ ןוא !טַאהעג
 ךיז ,רוסּב סָאד ןָאהטעגּפָא ןוא !דלעג בעילוצ -- השורג ַא
 ןענָאק סעכלעזַא לָאז עליסוי ,דלַאװג ,דלַאװג, ,..! ןעּבָארנעּב

 יז :;םענייק טגָאזענסױרַא טשינ סָאד טָאה רתסא "1 ?ןוהט

 ןעניז ןיא ,םָארק רעד טימ ןעמונרעפ ,דימת יוװ ,גיהור ןעוועג זיא
 ייב ןָאהטעג רעֹּבֶא ךיז טָאה סָאװ .ןייפ ,ליטש ,בוטש יד טַאהעג

 ןעסיוו טנַאקעג טשינ טָאה סָאד -- ?גינעווניא ןעצרַאה ןיא רהיא
 ןופ טסואוועג טשינ רענייק רהיא ייַּב טָאה'ס יװ ױזַא ,רענייק

 טכַארּברעפ טָאה יז עכלעוו ןיא ,תומולח ענעדליג עסיז ענעי

 ,םייה רעד ןופ ןערהָאפענּפָא זיא עליסוי טניז ,רהָאי ייווצ עצנַאג
 ןע'רתסא רַאפ ןעוועג ןענעז רהָאי ייווצ ענעי זַא ,ןעגָאז ןָאק עמ

 טשינ רהיא ןופ זיא טלַאטשעג ס'עליסוי ;םולח רעסיז רעגנַאל ַא
 -רעמ טשיִנ טָאה יז סָאװ ןוא ,טונימ ןייק ףיוא ןעטָארטענּפָא
 רָאנ ןעועג זיא ,טדנעװעג טינ ךיז טָאה יז ואוו ןוא ,טרעלק
 עטַאלז זַא ,ןעכַאמ ךיז טנעלפ לָאכ ןייא טינ .עליסוי ןוא עליסוי

 :טלעו רע ד ףיוא טינ סיּפע זיא יז זַא ,טקרעמעּב רהיא טָאה

 רהיא טימ יז טנעלפ -- ,ןערָאװעגנ ריד טיפס סָאד זיא סָאוװ,

 -טסעמ וד ?ןענַארטעצ יױזַא ןערָאװעג טזיּב וד סָאװ -- ,ן'הנעט
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 "הילדג ןוא ,ףלעווצ םעדכַאנ טסנעכער ןוא ןישרַא ןהעציירד ּפָא
 טרעקרַאפ ,הילדנ-ריאמ רָאנ ריד ייּב טסייה רעקינלעצ רעד ריאמ

 גידנעציז ,רתסא טגעלפ לָאמ רעדנַא ןייֵא "?לזמ-םילש סָאד

 -רעפ ,עלעקנעּב ַא ףיוא םָארק רעד ןעּבענ טייּברַא ןייַא רעּביא
 סָאװ ןוא ,ליטש ץנַאג תליחת ךיז ןענניזעצ ןוא ךיז ןעטכַארט

 עליסוי יוװ גידנעכַאמכָאנ ,רעקרַאטש ןוא רעכעה ץלַא -- רעטייוו
 ןעציז טייו טינ ָאד ןזַא ,גידנעקרעמעּב טשינ רָאנ ןוא ,טגניז
 ץנַאג לָאמַא ןעגָארטרעּפ יז ןענעלפ תובשחמ יד ..,ןעליּבסנַאמ

 טימ םענייאניא טרָאד ןוא ,ךיז טניפענ עליסוי ואוו ,ןיהַא טייוו

 טרעהעג ןוא םהיא ףיוא טקוקעג ,ןענופענ ךיוא ךיז יז טָאה םהיא

 נָאטייּב תּבש םענעי יװ טקנוּפ ,ןעגניז ךילטענ ןייז ,לוק סיז ןייז
 רהיא ךיז טנעלפ לָאמַא ןוא .בוטש ןיא ןזח םעד קילאומש ייּב

 ,רתסאי :הרושּב ַא ןעגָאזנָא רהיא ןעמ טמוק טָא זַא ,ןעזייווסיוא
 עליסוי ,ס'קילאומש עליסוי ?ןעמוקעג זיא'ס רעוו ,טסייוו וד
 רהיא טגעלפ לָאמ סרעדנַא ןייֵא ןוא "! ןעמוקעג זיא יײװָאלַאס

 ךרודסטהעג סע ;הבשחמ עטכעלש ַא ךיוא ּפָאק ןיא ןעהילפכרוד
 רהיא טונימ ַא ףיוא טלעטשרעפ ןוא ןוז רעד ייּברַאפ ערַאמח ַא

 ןימ רעדנַא ןייֵַא ןעמוקעּב ןעקנַאדעג ס'רתסא -- ןייש עגיטכיל

 "סיױרַא ,ןעטכַארטרעּביא ,ןענרָאז וצ ןָא טּביוה יז ןוא ,הארמ
 יד רָאנ :ןעצרַאה ןעפעיט ,ןעפעיט ם'נופ ץפיז ַא נידנעזָאל
 .ןח רהיא טימ רערעיוו טנייש ןוז יד ןוא קעװַא טהעג ערַאמח

 ענעי ןוא ,ּפָאק ם'נופ סױרַא רתסא טּביירט הבשחמ עטכעלש ַא

 ךיז טרהיר ץרַאה סָאד ןוא ,ןָא רעדעיוו ןעמוק ןעקנַאדעג עניטכיל

 ןעמוק תומולח עסיז ענעי ןוא ,תחנ ןופ ןוא דיירפ ןופ רעדעיוו
 ןוא ,סעיזַאטנַאפ ענעדליג רהיא ךיז ןעּבעו סע ןוא ,ןָא רעדעיוו
 סָאד זיא סָאװא .רענייטש ס'עליסוי ףיוא רעדעיוװ ןיוש טגניז יז
 ירעּביא עטַאלז רהיא טנעלפ -- ?רעטכָאט ,ןערָאװעג ריד טימ

 טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ -- ,ןעטימניא תובשחמ עטסעב יד ןענַאלש
 ןעסיורד ןעטימ ןיא ָאד ךיז ןעצעזקעװַא ,ךיד גערפ ךיא ,סָאד
 ךיז טנעלפ רתסא ..."! ךָאנ ןעשטנעמ עדמערפ רַאפ ןוא ? ןעגניז
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 ? ןעגניזאפ :טרעדנואוורעפ ןענערפ ןוא ףָאלש ם'נופ יו ןעּפַאחפיוא

 ..."? ןעד טגניז רעוו
 ןעביירש וצ טרעהענפיוא טָאה עליסוי סָאװ ,רהָאי עטצעל סָאד

 רָאנ ;ןופרעד םירוסי טָאהעג ,ךילנהעוועג ,רתסא טָאה .,ףעירּב
 טשינ רָאג טָאה יז זַא ,טּביולנרעפ ױזַא םהיא ןיא ןעוועג זיא יז

 ךיז ייַּב ןיילַא םהיא טָאה יז .הבשחמ עטכעלש ןייק טזָאלעגוצ
 -- רדנוענ ןיא ,רדסכ םורַא טרהָאפ שנעמפ ַאװ : טרעפטנערעפ

 ,טפָאהעג ןוא טפָאהעג טָאה יז ןוא .,."?שודיח סָאד זיא סָאװ

 רתסא ךיז טָאה ףירעד !קַאלש ַאזַא רָאג ריד ַאנ -- םיצולּפ
 יד רהיא טָאה רענוד ַא יו .ןעטכער וצ ןעּביױוהעגנָא טינ רָאג
 -םיוא יו ךיז טָאה יז .ןיירַא ּפָאק ןיא טננַאלרעד העידי עגיזָאד

 דיירפ ערהיא עלַא זַא ,ןהעזרעד ןוא ףָאלש ןעגנַאל ַא ןופ טּפַאהעג
 טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,םולח ַא זיא סרהיא קילג ןעצנַאג ן'טימ
 רהיא ןיא רהָאי ייוצ עטסעּב יד ,רדסכ רהָאי ייווצ טכַארּברעּפ
 לעיפ ױזַא ןופ ןערָאװעג רהָאװועג לָאֿפ ַא טימ זיא יז .,ןעּבעל

 3 טימ טָאה יז ;טלעװ רעד ףיוא טייקגיטכעלש ןוא טייקשלַאפ
 !ןעּבעל רעטסניפ ,רעטיּב ,סואימ אזא ךיז רַאפ ןעהעזרעד לָאמ

 קסע ס'נעמעוו ?ןעסיוו טנָאקעג רהיא ייּב סָאד טָאה רעוו רָאנ
 ןייֵא ףיוא עקוװעּפעזַאמ ןיא םורַא ךיז טקוק רעו ?סָאד זיא

 ,טלעוו עצנַאג יד יוװ ךילקילנ ןעוועג יז זיא טָא סָאװ ,לעדיימ םערָא
 ?ררע רעד וצ זיּב ל?עמיה ם'נופ ןעלַאפענּפָארַא יז ןיא טָא ןוא
 -סיוא טוג רעגעלעג ן'פיוא ךיז ייּב טכַאנייּב ךיז טָאה רתסא
 קַאמשעג ,לָאמ עבילטע רָאנ ,לָאמ ןייא טינ ,דייהרעליטש טנייוועג

 -רעפ טשינ רעּבָא רהיא טָאה ןענייוו סָאד רָאנ .,טנייוװעגסיוא
 ץוח ןעד .רָאה ןייק ףיוא ןליפא ץרַאה רעטיּב רהיא טרעננירג

 טָאה ,רעטסניפ ןוא טסיוװ יֹוזַא ןעוועג זיא לזמ רחיא סָאװ ,םעד

 ,ףָארטש ס'טָאג א ,קילגמוא רעיינ ַא ןעמונעג רהיא ףיוא ךיז

 -ףאלמ רעגיזָאד רעד .ןערהַאי עננוי ערהיא ףיוא תומה-ךאפמ ַא

 ! ס'יסעּפ רעטלַא בר דיננה -- ןעוועג ןיא תומה
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 ןמלס בר ןוא ,ןמלַא ןייֵא טציז ס'יסעּפ רעטלַא

 .טלעוו יד ןייַא:טנע? ןכדש

 ַא רהעז טָאה רע .תיּבה-לעב רענייפ ַא זיא ס'יסעּפ רעטלַא
 -לעּב ַא ךיז זיא רע :עקװעּפעזַאמ ןיא הסנרּפ עגנירג ַא ,ערעייט
 ,סעקינטנעצָארּפ ערעדנַא עלַא וצ ךיילג טשינ זיא רע רָאנ .הָאולה
 רעקװעּפעזַאס ַא ,ןעגָאז וצ ןעּבעל ןייק ןופ טינ ןעסייוו סָאװ
 ןיא ןיא רע .גרָאז ןייא ןיא גידנעטש םורַא-טהעג קינטנעצַארּפ
 ןוא ,ןעּבעגּפָא טשינ רענעי רעדָא רעד טעוװ רעמָאט ,םידחּפ
 רעסיורג א טייצ רעד טימ דרעװו רע .טכענ ןייק טשינ טפָאלש
 רעדעי ןַא ,רָאפ ץלַא םהיא ךיז טלעטש סע .קינ'הרוחש"הרמ
 ןענ'השרי ,ןעװעּבַארקעװַא ,ןעמענוצ ,ןערַאנסױא םהיא ייַּב טניימ
 רעכילטיא זַא ,ץלַא םהיא ךיז טכַאד סע .,ןעּבעל ןייז ייּב םהיא
 ,תילכת רעד ןייז טעװ סָאװ ןוא -- ,ןהייצ יד םהיא ףיוא טפרַאש
 םהיא ךָאד טמוק סע ?ןעצעזנָא עלַא ןיוש םהיא ןעלעוו סע זַא
 יד רעּביא ןהעג ןוא ,הלילח ,עברָאט ַא ןעמענ רָאנ טלָאמעד
 רעקװעּפעזַאמ םעד ,םהיא ןעגנערּב ןעקנַאדעג עכלעזַא !רעזייה
 תוחּפ לע גרהנ ַא ,גרַאק ןערעוו זומ רע זַא ,וצרעד ,קינטנעצָארּפ
 סָאד ךיז ןעניגרעפ טשינ ,האילּב"העירק ןהעג ,הטורּפ הושמ
 םעד ןופ טשינ זיא רעטְלַא ,ןיינ .טסע רע סָאװ ,טיױרּב לעקיטש
 ןָאק רע זַא ,טונ ץנַאנ טסייוו ןוא ךעלעדיא ענייז ןעק רע ,ןימ
 ייב טניפ רע שטָאה .רדסכ שינעפרעדעּב ןייז ןעהיצ ייז ןופ
 ,פת ַא םהיא ןופ ןעמ טכַאמ ןעגיוא יד רעטניה ןוא ?יומ ןיא ןעדעי
 -וצ עכלעזַא ךָאנ ןוא "ןמה. ,"עקווַאיּפ, ,"ושע, םהיא טפור עמ
 ּמִא םהיא ןעמ טיג ,השקשינ ,ןעגיוא יד ןיא רעּבֶא -- ,ןעשינעמענ
 ?ןעמ טָאה הרירּב ַא !םהיא ןעמ טפור "רעטלַא ברא :רדובכ
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 .ןעמוקנָא םהיא וצ ןעפרַאד עלַא ןוא ,סרעגנילק יד טרָאפ טָאה רע

 לעּפעט ןיא ןיירַא טקוק ,גָאט ןעטונ ַא רעטלַא ךיז טּבעל םורעד

 ךיז טיה ןוא ,טעפ לעכיַאי סָאד ןוא סיז ןייז לָאז וע סָאד ,ןיירַא

 ןופ םירוסי ןייק ךיז גידנעזָאלוצ טשינ ,טוג רהעז לעכייּה סָאד ּפָא

 -רעפ סע זַא ,לעמערעוו סָאד יו .טלעוו רעד ףיוא ךַאז םוש ןייק

 ןעטרָאד ךיז סָאד טגיל ,ןיירַא לעּפע ןעטסעכ ם'ניא ךיז טּביולק

 ,עקנילָאװַאּפ טפַאז יד טגָאנ ןוא טניוז ,גיטביזנא טשינ רָאנ ,גיהור

 ףיוא ,רעטייוו סָאװ ,ןעסיוו טינ רָאנ יז: ןוזי ,תעדה-בושי טימ

 רעטלַא ךיז טבע ױזַא טקנוּפ -- ,ךיז טוהט ,לעּפע טייז רענעי

 םהיא סָאד טהעג סָאװ ןוא ,עקוועּפעזַאמ ןיא פעטפעשעג ןייז ףיוא

 ךיא סייוו ,ןעטרָאד טדער רענעי סָאװ יצ ,טנָאז רענעי סָאװ ,ןָא

 -רעפ ...םערַאװ זיא םהיא יּבַא !דירי ַא לעמיה ץ'פיא ?סָאװ

 ,רעטלַא ברא :רסומ ןעגָאז םהיא רהיא טעוו רעמָאט ,טרהעק

 ןיוש ךייַא טעװ סָאװ ןוא ,ןעּבעלכ ,ןעשזַאוװוא רימ טפרַאד רהיא

 ַא ךָאנ ןעסײרסױרַא רימ ייּב ןיוש טעוו רהיא זַא ,ןעמוקסיורַא

 ךילקילג ָאד ןיוש טעװ רהיא ?טגָאזעג סנייטשמ ,לעּברעק ּבלַאה

 ןעּבָאה רעדניק יד טימ ּבייו סָאד ,גרַאק טָאה רהיא ? ןערעוו

 ,גיטולּבטלַאק ץנַאג ןערעהסיוא ךייא רע טעוו -- "? טצעזַאּב ךייַא

 ןָאק'כ4 :ןערעפטנע ,עלעכיימש ַא טימ ,גיטולבטלַאק ךיוא ןוא

 לעיפיוו ,ןעדער ןיוש רהיא טנעמ םעדכָאנ ןוא "!תונמאנּב ,טינ

 הבדנ ַא םהיא ייּב ןעמענ ןעלעוו טבורּפ רעדָא .טליוו רהיא

 ןערעפטנע רָאנ ךייַא רע טעװ ,טיג רע יװ ןעשארג יירד טימ רהעמ

 ,ףיימ טשינ ּבעג ךיא; .:םהענעגנייֵא ױזַא ,תומיענכ ױזַא

 -- .רעכיז ןייז ןיוש טגעמ רהיא ,גילייה סָאד זיא -- "! תונמאנּב

 .רעטלַא ךיז זיא ?עדיא ןימ ַאזַא טָא

 ,סטקַאּפעג ַא .לעדיא טצוּפעגסיױא ,ןייפ ַא זיא ס'יסעּפ רעטלַא

 "עג ןוא דנוזעג רהעז זיא רע תמחמ רָאנ ,ןערהָאי יד ןיא ןיוש

 טזייוו ,סניילק ַא רע טָאה לעדרעּב ַא ןוא ,םינּפ ן'פיוא טרעטייכ

 ,לעכייּב שּביה ַא טָאה רע .קישטנַאמרעגנוי ַא ראג ךָאנ סיוא רע

 םהיא ייַּב זיא לעכליימ סָאד ;ןעמ טגָאז -- טוב שידיא ןופ
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 ןוא םעפ ןוא טיור ןעּפיל יד ,טעװערינשעגנייַא ,ןעניוצעגפיונוצ

 ייּב ןענעז ךעלעקעּב יד ;עלעקווַאיּפ ַא ייּב יו ,ןעגיוז םוצ ?נוסמ

 .סעקשעּפמַאּפ יד יװ ,ןעזָאלּבעגנָא ןוא גיבראפטיור דימת םהיא

 רעטלַא טָאה ןעניוא רָאנ ,לעדיא ןייפ ץנַאג ַא רעטלַא זיא 523

 ערעדנַא סָאד ןוא סיורג ַא רע טָאה גיוא ןייא :ענעש ןייק טשינ

 טוהט רע זַא ,לעגיוא םעניילק םעד טימ טָא ןוא ,רענעלק לעסיב ַא

 ןהענ .גינעווניא טלהיקרעפ םענעי דרעװ ,ןעצימע ףיוא קוק א

 ,שטיווק ַא טימ לעסיּב ַא ,רייהרעליטש טדער ,ילָאוװַאּפ רע טהעג

 ןהענ וצ ּבעיל רעטלַא טָאה ךיז םורַא .עלעכיימש ַא טימ גידנעטש

 ענענירטסויל סָאד ,?עטעקשַאק ענעדייז סָאד ;רעבױז ,ןייר

 רימת זיא'ס ,טגניז םהיא ףיוא השּבלה עצנַאג יד ןוא עלעקטָאּפַאק

 רע טזָאל עלעקניירּפש ןייק ,ןעצנַאלג ?עוויטש יד ,יינילענַאּפש

 ןערעירפוצ גידנעטש ,יירפ רע זיא דימת .,ןעלַאפ טשינ ךיז ףיוא

 סעמרַאװ ן'כָאנ .טינ שפנ-תמגע ןייק לָאמנייק טָאה ,ךיז טימ

 ,ןירַא קרַאמ ןיא לעסיּב ַא סױרַא טהעג ןוא סיוא ךיז רע טפָאלש

 לעסיּב ַא ;םענעי טימ ןוא םעד טימ ךיז ןעהעז ,ךיז ױזַא טָאלנ

 םענעי ייּב ןעמענ .םענעי ייּב ןוטיט-רַאגיצ ַא ןעמענ ,ןערער

 זַא ,םונג ץנַאג טסייו רע שטָאח ןוא ,תויח סָאד םהיא ייּב זיא

 ,"רחַא-רבד , רַאפרעד םהיא ןעמ טפור ןעגיוא יד רעטניח

 הגאד ַא'סײ :שפניתמגע סָאװ גרַאק ךיוא ןופרעד טָאה רע רָאנ

 וצ טמוק עמ זַא .עלעכיימש ַא טימ רע טכַאמ -- "!לעסיב ַא

 רבסּב רעדנוזעּב ןעכילטיא וצ רע טמענ ,ןיירַא פוטש ןיא םהיא

 םענעי ואוו ,טשינ רָאנ טסייוו ,דובכ ןעטסנעש ן'טימ ,תופי םינּפ

 -גייק ךעלעדער עסיז ,עטונ ןייק טשינ טגרַאק ןוא ןעצעזוצרעדינַא

 ןיא םהיא ןעמ טָאה ןעגעווטסעד ןופ רָאנ ..טשינ םענייק ןוא לָאמ

 עלַא טימ ןייז לבוס םינ םהיא ןָאק עמ ,ּבעיל טשינ עקוועּפעזַאמ

 .טינרָאנ ,ךיז טכַאד ,םהיא וצ ןעמ טָאה ןעּבָאה .גנעג עסיז ענייז

 ןעגעוװטסעד ןופ ,דנַאװ רעד ףױא געילפ ןייק טינ טעּפעשט רע

 ,םינּפַא ,טריוט םעד יו ,רענרע טדָאטש ןיא טנייפ םהיא ןעמ טָאה

 רשפא רָאנ !רעּבעל רעד ןיא ףעיט ןעטרָאד ןעניל ייז זומ רע
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 סע ?םהיא טוהַא סע יצ ,טינ סָאד טסייוו רע זַא ,רהיא טניימ

 ןימ טאזַא טא -- {ןערהַא וצ ןעּביֹוהנָא וליפא םהיא סָאד לָאז
 ,רעטלַא ךיז זיא לעדיא

 ,סעּפ עמַאמ ןייז ךָאנ םהיא ןעמ טפור "ס'יסעּפ רעטלַאא

 ,ענייפ ץנַאג ַא ,ענידיא ַא הירּב ַא ןעוועג זיא יסעּפ : םולשה הילע
 ,ןױשרַאּפ ַא רָאג ןעוועג יז זיא ,ןעמ טגָאז ,ןערהָאי עגנוי יד ןיא ןוא
 טשינ רָאג ןעמ טָאה טפַאש'הירּב ןוא טייקנעש רהיא ךרוד ןוא

 52 ןיא סָאוו ,ן'היעשי:םייח בר ,ןערהיא ןַאמ םעד ןעהעזעגסיױרַא
 יד ,טָאנ טנעידעג ןוא טנערעלעג ןוא זיולק ןיא ןעסעזעג ימי

 ןעוועג זיא הסנרּפ רחיא ;ןיילַא יסעּפ טרהיפעג ןיוש טָאה ּבוטש

 טּפעלש טיורפ לעקיטש סָאד ,השקשינ ,ךיז ױזַא ,טע, ,?עקנעש ַא
 "נֲא יסעּפ טָאה "טעק םעד ןופ ןוא .טגָאזעג יז טָאה -- ,"ךיז

 יזַא ,עשביה ַא רָאג יקַאט רעּבָא ,עקיּפָאק עשביה ַא ןעּביולקעג

 ,בוטש ַא טעיוּבעגסיױא עקנילָאװַאּפ ךיז יז טָאה טייצ רעד טימ זַא
 1נורעיצ ?עסיב ַא טעװיּבָאד ךיז ,ךעלטיילק רֶאּפ ַא טפיוקעגוצ

 ףהיא ייַּב טָאה עמ זַא ,לָאמַא ךיוא ךעלּברעק עכילטע ןעהילרעפ
 םיחלג טיפ ;םיחלג -- ןעטסניימ םוצ ןוא . ,ןעטעּבעג קרַאטש
 וי טנעלפ -- הרפכ ַא, :ןעלדנַאה וצ טאהענ בעיל יסעּפ טָאה
 טָאה עס .."'!לידבהל ,חלנ ןייא רַאֿפ ןעדיא יירד -- ןעגָאז

 ןיא ןָאק עמ סָאװ רָאנ ...זַא ,טדָאטש ןיא טסעומשעג וליפא

 -- *!יסעּפ יד טָא האלפנ הירב א, }ןעטכַארטסיוא עקוװעּפעזַאמ

 ,'היעשי:םייח בר ףיוא גידנעקוק ,טנָאזעג רהיא ףיוא ןעמ טָאה
 ,עט'רוחּב עטוג א, -- .ןעדיא ךס ַא ןעוועג אנקמ ןעּבָאה'ס ןעכלעוו

 ַא, -- .ןיולק ןיא םגָאזעג םהיא וצ הרבח ןעּבָאה -- '!ערעיײַא
 רעייַא ,ןעליבסנַאמ יירד ןעגעקַא טהעטשַאּב יז ,עט'רוחּב עטוג

 ןערעפטנע טשינ ףיורעד טנעלפ היעשי-םייח בר ..."עט'תינולּפ
 -פיוא ,ןעלירּב יד רעּבירַא ,ןעּביױא ןופ ןוחט קוק ַא רָאנ ,טשינרָאנ
 -רעפ ךיז ,ץפיז א ןעזָאלסױרַא ,ןעמערב עטכידענ יד גידנעּביוה

 ,ןטקיתילט ן'רעטנוא דנַאה רעד טימ ךיז נידנעצַארק ,ןעטכַארט
 גירנעציז ,ױזַא טָא ןוא .ארמנ רעד וצ ןעמענ רעדעיוו ךיז ןוא
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 ןערָאװעג ןעפָאלשנַא לָאמַא חיעשי-םייח ּבר ךיז זיא ,זיולק ןיא
 ןייז ןופ הּביס יד טסואוועג טשינ טָאה רענייק .ןיוש גיּבייא ּףיוא
 ןעוועג ,ךיז טכַאדא :ןענירד ןעטימ ןיא םיצולּפ ןעברַאמשקעװַא
 אמתסמ ,ונא -- '!ריד ַאנ םיצולּפ -- ,רכג ַא ,דיא רעטנוזעג ַא
 ַא ןעּבָאה רע זָאל ,ןערהָאי יד טזָאלעגסױא םהיא ךיז ןעּבָאה
 "רהע ןייֵא ,ןעוועג דיא רעליואוו ַא -- טרָאד ןדעדג ןעגיטכיל
 בר ןוא .,טדָאטש ןיא טסעומשעג ןעמ טָאה ױזַא -- "! רעכיל
 ךיז ןעּבָאה ןעשנעמ לעיפ ןַא ,היול ַאזַא טַאהעג טָאה :היעשי-םייח
 ןייק טשינ ןעּבָאה רהָאי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעּביא ןעשנואוועג
 רעליטש א ,ןעועג ריא רעליואוו ַא ,ַאוווא,  ,דובכ ןערענעלק
 זיא רע ןזַא ,ארבס ַא זיא'ס, -- "!ןדמל רעסיורג ַא ןוא רהעז
 ןיֵא ,שורּפ ןייק טינ יצ ,שורּפ ַא ָאיז -- ....שורּפ ַא ןעוועג
 שטָאה ,סיוועג ןעוועג רע ןיא דיא רע'רשכ ַא ,דיא רעכילרהע
 טא ...'ןייז ?חומ רימ רע זָאל ,רעטציּפשעגרעּביא ןייק טשינ
 ןיא ץהיעשי:םייח בר טגָאזעגכַאנ ןעמ טָאה םיחבש עכלעזַא
 - ,ןעסעגרעפ ךינ םהיא ןיא טָאה עמ ןוא טייצ עניילק ַא טדָאטש

 טימ ,רעהירפ יו ,חסנרּפ רהיא ייּב ןעּבילּבעג ךיז ןיא יסעּפ
 רענייק ןוא ,ןעגידניזרעפ וצ טשינ ,ניד'השקשינ רָאג םיחלג ערהיא
 ,הנמלַא ןייֵא ןיא יז זַא ,רחיא ףיוא ןעהעזעגסױרַא טשינ טָאה
 ןייֵא יו ,לשמל ,טגָאלקעג טשינ לָאמנייק ךיִז טָאה יז ,טסייה סָאד
 זיא יסעּפ .,ךילנהעוועג ,לזמ טסיוו רהיא ףיוא ךיז טנָאלק הנמלא
 יז טָאה םישלש ענייז ,העבש ןייז ןַאמ רהיא ךָאנ ןעסעזעגּפָא ךיז
 טָאה יז ,טנעידרעפ רהיא ייּב טָאה רע יװ ,ןעּבעגעגּפָא ךיוא םהיא
 יוװ ,"נָאלק, ,ךוטרַאפ ןעצרַאװש ַא ןעגָארטעג רהָאי עצנַאג סָאד
 סָאװ ,יסעּפ ענעגייא יד ןעּבילּבעג ךיז זיא ןוא ,ןייז וצ ףרַאדעּב סע
 םיחלג יד ,סרהיא טפעשעג סָאד רָאנ ןעניז ןיא גידנעּבָאה ,רעהירפ
 ןעוועג זיא יסעּפ .ןעּבעל לָאז רעטלַא -- ,דניק סָאד ,?ידבהל ,ןוא
 רימת ןעוועג רהיא ייַּב ןיא רעטלַא ;רעטומ עיירטעג ַא רהעז
 זיב ןָא זייוודניק ןופ ..גיוא ם'נופ ?עּפַאצרַאוװש סָאד יו ,רעייט
 סעמַאמ רעד ייּב ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה רענייז הנותח רעד טעמכ
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 עלַא זַא ,ױזַא ןערעטלַא םעװעדָאהעגסױא טָאה יסעּפ ןוא ,ךוטרַאפ

 טעשַאּפעגסױא סָאד טָאה יז/ :ןעוועג אנקמ רהיא ןעגאה רעּבייװ

 םהיא ןיא "!ןעטרַאש טינ םהיא לָאז זייּב ןייק ,ןערהיא ןּב םעד

 גיוא ןייאק ,טפַאשּבעיל רהיא ןעצנַאנניא טגעלעגניירַא יסעּפ טָאה

 רימ רע זיא ןעמוקעגנָא ןוא -- טגָאזעג יסעּפ טָאה -- ּפָאק ןיא

 הנותח רעד ךָאנ רהֶאי ןעּבעיז רעכעה ןופ טעמכ ; רעווש גונעג

 ,םניימעג ןיוש ּבָאה ךיא .,טַאהעג טשינ רעדניק ןייק ךיא ּבָאה

 זיּב ,ןעזעוועגסיוא טשינ ךיא ןיּב ואו .הרקע ןייֵא ןיּב ךיא זַא

 יד ןיוש זיא םעד טיט ןוא ?עגיזָאד סָאד טּבעלרעד ךיז ּבָאה ךיא

 טזָאלעגּפָא טינ םהיא טָאה יסעּפ ."ןערָאװעג ןעסָאלשרַאפ דרע

 ןעמוק יז טגעלפ גָאט ַא לָאמ ןהעצ ;טונימ ןייק ףיוא ךיז ןופ

 עלַא םהיא ןעגנערּב ,טכַאמ דניק סָאד סָאװ ןעהעז ,ןיירַא רדח ןיא

 6 ,ײרעשַאנ ַא ,גרַאװנעסע ןייֵַא :ךַאז ןימ רעדנַא ןייֵא לָאמ

 ,ןעועג אנקמ םהיא ןעּבָאה רדח ןופ ךעלגנוי עלַא .עקטעקַאל

 ...טרָא ס'רעטלַא ףיוא ןייז ןעשנואוועג ךיז ,ענילס יד ןעגנולשעג

 םינ יּבר רעד טָאה ןוינורעטלַא ןעסיימש רעדָא ןענָאלש

 "פיוא טבורּפעג טָאה רעצימע זַא רעגניפ ַא } ןפוא םושּב טרָאטעג

 .םענעי ןעגיױא יד ןעסירעגסיוא יסעּפ טָאה ,םהיא ףיוא ןעּביוה

 ןעציה עסיורג יד ןיא רעמוז ןוא טסערפ עסיורג יד ןיא רעטניוו

 ,הרות ידי :טזָאלעגסױרַא טינ בוטש רעד ןופ יסעּפ םהיא טָאה

 . ןענרעל םוצ .טגָאזעג יז טָאה --- "ןעפיױלטנַא טשינ טעוװ ,השקשינ

 ןוא ,לעּפעק גישטַאלּפ ַא רהעז ןעמעלַא ןהֶא טַאהעג רעטְלַא טָאה

 טָאה יסעּפ .ןעװעג טינ ךיא רע זיא דימתמ רעסיורג ןייק

 רעּבָא טָאה ןוא ,ןייז טינ סיוועג רע טעװ בר ןייק זַא ,טסואוועג

 םינ רע טעװ ,אלימ ,ונ,/ :טַאהעג םירוסי סָאװ-גיצניוו ןופרעד

 םָאה ןוא טגָאזעג יז טָאה ױזַא -- ..,"רענייז עטַאט רעד יו ,ןייז

 ןעטלַאהעגסיױא ,רדח ם'נופ ןעמונענּפָא רהָאי ןהעצכעז וצ םהיא

 .לזמ וצ טכַאמעג הנותח ךָאנרעד ןוא רהָאי רֶאּפ ַא ךיז ןעּבענ

 ,דניק לעדייא ןייֵא רהעז ןעּבעגעג יסעּפ םהיא טָאה לעּבייו ַא

 זיא ױזַא ,רעטומ עטוג ַא ןעוועג זיא יסעּפ יו ןוא ; "תינחור? ַא



 6 יידל עליו
 טָאה ױזַא -- ?עגייפ .רעגעיווש עטונ ַא ןעוועג רהעמ ךָאנ יז
 טנעכעררעפ ןעוועג רהיא ייּב זיא -- ּבייוו ם'רעטלַא ןעסייהעג
 ערהיא ךָאנ ןעגנַאגענסױא ןיא יסעּפ ןוא ,דניק ןעגייא ןייַא רַאֿפ
 :טונימ ןייק ףיױא ניױא ם'נופ יז טזָאלענּפָא טשינ ,טירט
 "ל סנעי וטסליוו רעמָאט ?סָאדיַא-טָא וטסליוו רשפא .,עלעגייפ,
 ןעוועג זיא יז ,ןעלעגייפ ןעוועג ןעטרָאד זיא טלעוו רעד יו טוג
 -םורַא .קילג רהיא טרעיודעג טָאה גנַאל טינ רעּבָא  ךילקילג רָאג
 טפָארטשעג ןעלעגייפ טָאה טָאג : ןייז טינ רָאנ ןָאק םוג םורַאךוא
 ױזַא טָאה רעטלַא .רעדניק ןייק ןעּבעגעג טשינ רהיא טָאה ןוא
 תחנ ַא ,לעקינייא ןייַא טלָאװעג ױזַא טָאה יסעּפ ,דניק ַא טרהַאנעג
 -ירפ .ןעּבעל סָאד טרעמוארעפ ןעלעגייפ טָאה עמ זַא ,ןערעטלַא ןופ
 ,טשרמולכ וצ ףיוא ?לעטרעוו ַא ןופ ןעּביױהעגנָא סָאד ךיז טָאה רעה
 ,עצינטידזעּב ַא ךָאד טזיּב וד, : יװַא טָאלנ גָאז ַא ,גידנעהעגייּברַאפ
 םעדכָאנ ןוא "?ןעסעומש וצ ריד טימ ןעמ טָאה סָאװ ,לענייפ
 ,ןעלעגייפ ףיוא ןעזָאלּב ךיז זייווכעלסיּב ןעּביױהעגנָא רעטְלַא טָאה
 יז ,ןעביירטרעטנוא ןעּביױהעגנָא יז טָאה טייז רהחיא ןופ יסעּפ ןוא
 ןערהָאפ ןוא רעהַא ןערהָאפ ,סנעי ןעבורּפ ןוא סָאד ןעבורּפ לָאז
 ,ןילַא ּבָאה ךיא, ...ןעפלעה סיּפע טרָאפ טעװ רעמָאט ,ןיהַא
 טימ טָאה -- ,טַאהעג טשינ רעדניק ןייק טייצ ַא ,עניימ רעטכַאס
 זיא'ס זַא ,ןעהעזרעד ּבָאה ךיא זַא ןוא -- ,ט'הנעט'עג יסעּפ רהיא
 ןעוועג ןיּב ךיא ; ןעלטימה לכ ןָאהטעג יאדוַא ךיא ּבָאה ,טכעלש
 יא ,לידבהל ,ן'יּבר ם'ייּב יא ,רעטָאט ם'ייּב יא :טסליװ וד ואוו
 עכילטע יד ןיא ּפָאה ןוא ,ריד גָאז ךיא סָאו ,ע'יוג רענעי ייּב
 יױזַא ?ןעד סָאװ ! ינעטַאט -- רעטיירק ןעקנורטעגסיוא רהָאי
 טינ טָאה יז זַא ,טגָאזעג סנייטשמ ,ענידיא ַא זיא סָאװ ?טוג זיא
 ,בעיל ךיוא ןַאמ רעד טָאה ,רעדניק טָאה עמ זַא ? רעדניק ןייק
 טוהט רע רעדָא ,זָאנ רעד טימ רע טהערדרַאפ ,הלילח ,טינ זַא ןוא
 ,רהעמ ץלַא טייברַאעג יסעּפ טָאה רעטייוו-רעטייוו ..."ייּפש ַא רָאג
 טּפַאצרעפ טירט ןעדעי ףױא ,טלעװ יד טגעלעגנייַא טָאה יז
 -- ?געיצ עטָאס יד ,ריד יז גוט סָאװא .טולּב סָאד ןעלענייפ
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 גאזן עמ טל מע
 טוג יז טָאה סע ןוא ,טרעהעג ץלַא סָאד טָאה ?ענייפ "!קסע

 ןיא ףעיט ,גינעווניא תורצ יד ןעגָארטעג טָאה יז רָאנ .טקנערקעג

 ןערירוק ,ןעקנערק וצ ןעּביױהעגנָא טָאה יז .,ןעטלַאהעּב ןעצרַאה

 ,גנַאל ױזַא ,סעקשארּפ טימ ךעלשעלפ ןוא רעטיירק ןעקנירט ,ךיז

 .ןעּברָאטשעג זיא יז זיּב

 ןופ זוחנ ַא ןעּבעלרעד וצ ןעוועג טרעשעּב טינ זיא ן'יסעּפ

 ,ךס א םיכודיש טדערעג ןערעטלַא וליפא טָאה עמ דניק רהיא

 רעּבָא ךיז טָאה סע .ןעדנוּבענ ןוא ןעדנוּבעג ץְלַא ךיז טָאה סע

 טשינ קילג ןייק רעטלַא טָאה סיּפע .ןעדנוּבעגסױא טשינרָאג

 ַא ןמלַא ןייֵא ןעסעזעגּפָא ױזַא ןיא ןוא ,םיכודיש וצ טַאהעג

 רענעי ףיוא טלעקעּפעגרעּביא ןיוש ךיז טָאה יסעּפ ,טייצ עשּביה

 םהיא לָאז סע רָאנ .,ןמלַא ןייֵא ץְלַא טציז רעטַא ןוא ,טלעוו

 ךיז לָאז סע !ןיינ -- ןיילַא טציז רע סָאװ ,ןערהַא קרַאטש יקַאט

 רָאנ ?טינ סָאװ רָאפ ,יתית-יכיהמ -- ךודיש רעטכער ַא ןעכַאמ

 ןמלק בר ..!יאדכ טשינ ,טע -- םעד ךָאנ ןעפיול ,ךיז ןעגָאי

 ץנַאנ ךַאז ןייז ךיז טוהט ןוא טשינ וליפא םעד ןיא טנייווש ןכדש

 טלַא ןוא טלעװ יד ןייַא-טסייר ,ךעלווירּב טּביירש רע :טסעפ

 :דלַאװנ ַא טימ ןערעטלַא וצ ןיירַא טפָא

 וצ ,רעטלַא בר ,טענַאװ זיּב רועיש רעד ןזיא טענאוו זיּב --

 ! סע ךָאד זומ קע ןייֵַא ןעּבָאה ךָאד זומ סע ? ןעשטומ

 -- ֿפרענייא קזוח ,טינ טייצ ןייק ,םינּפַא ,יקַאט טסָאה --

 .זיא רעגייטש ןייז יו ,עלעכיימש ַא טימ רעטְלַא םהיא וצ טכַאמ

 ,עיייוורעד רימ טינ ןעשָארנ עכילטע שטָאח רימ עשז טינ --

 ! רעטלַא בר

 !עפ ?סנעשָארג --

 |--  תואצוה ףיוא ,רעטלַא בר ,תואצוה ףיוא {
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 רהעמ ןוא רעטלַא בר םהיא טרעפטנע -- {ונ ךיא סייוו --
 ,טינ טרָאװ ןייק לָאמ סגיטנייה ןיוש םהיא רע טרעפטנע

 .ס'יסעּפ רעטלַא ךיז זיא ?עדיא ןימ ַאזַא טָא
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 יױ ןוא ,טינ רַאנ ןייק דָארג זיא רעטכַא

 .טפעשעג ןיא ןיירא ךיז טגעל לעטנעי עמהומ

 ןעפָארטענ לָאמנייא ךיז טָאה סע .טייצ ַא זיּב זיא גנידסלַא

 ןכרש ןמלק בר טימ טרַאּפשרעּפ ךיז טָאה רעטלַא :השעמ אזַא
 -- ,טהעטש ןעטסאק רעד ואוו ,?ע'רדח םענעי ןיא טרָאד ,ךיז ייּב

 ןעדער וצ ףיֹוא ןעצונעּב דימת טנעלפ רעטלַא סָאװ ,טרָא רעד
 ננַאל סיּפע םהיא טימ טרָאד טָאה ןוא ,ךַאזדוס ַא ןעצימע טימ

 ,ןעננַאנעגסױרַא ןעטרָאד ןופ זיא ןמלק ּבר זַא תמחמ ,טסעומשעג
 טערָאמסענ ץְלַא טָאה ןוא ךילטיור םינּפ ץפיוא ןעוועג רע זיא
 ךיז וצ גידנעדער ןוא ּפָאק ן'טימ גידנעלקַאשוצ ,זָאנ רעד טימ
 טָאה רע סָאװ ,עגירעּביא סָאד ןוא ..."ןייפ ,ןייפ, :ןײלַא
 טָאה ןסלק בר .טינ ןעמ טסייוו ,טעקמורּבענרעטנוא ןעטרָאד

 ,רעטסעווש ס'עטַאלז וצ קעװַא דלַאַּב ןיא ןוא סעלָאּפ יד טזָאלעצ
 עשּביה ַא טע'דוס'ענ ןמלק בר ךיז טָאה רהחיא טימ .ןעלטנעי וצ

 סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,גידנעטסוה ןוא זָאנ רעד טימ גידנערָאמס ,טייצ
 -ניא טייצ עצנַאנ יד ןענַאטשעג זיא.?עטנעי .,ןעגָאז סיּפע ליוו
 טָאה ןוא ,דנַאה רעד ףיוא ּפָאק םעד גידנעטלַאה ,ּבוטש ןעטימ

 גידנערער ,גנוצ רעד טימ טעשטעּפעל ןמלק בר יוװ ,טרעהעגוצ ץלַא

 -ניא טשטעווקעגסיוא ןיוש ךיז טָאה רע זַא ןוא ,רעטרעוו עבלַאה
 עדייּב טיפ ןָאהטעג שטַאּפ ַא ?עטנעי םיצולּפ ךיז טָאה ,ןעצנאג
 ַאזַא טימ לוק ַא ףיוא גידנעיירשסיוא ,סעקטיל יד רעפיא דנעה
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 עניו א טבע טי נרעטיצ ליג ןוא טע ןטלא יז יא .םמ
 .קירוצ "םולשבייאוב,

 ם'נופ ױזַא טַאלנ יצ ,העד-רסח יצ ,ענושמ טנעז רהיא יצ --

 סָאװ -- .רעייפ טימ םהיא ףיוא ןעטָאשעג לעטנעי טָאה -- ? ןעניז

 ןוא טכַאנ עגיטנייה ןוא טכַאנ ענעי ט'מולח'עג רימ ךיז טָאה'ס

 !ּפעק ס'מיאנוש עניימ ףיוא ןעלַאפ לָאז ,רעטניוו ןערהָאיַארַאפ

 חכמ טסעומש רהיא ,טניימעג ץלַא ּבָאה ךיא !טרָאּפעגפיױנוצ טוג

 טגָאז יו !ָאהַא ,ןעכָארקרַאפ רָאנ רהיא טנעז ףוס םוצ ,,ןעטַאלז

 רַאנ ןייק רָאג זיא רע "1 טכַאמעג טונ ןוא טכַארטעג ץרוקק :;רע

 עניימ עגושמ !סָאװ ךיא סייוו ? םינּפַא ,רעטלַא רעייַא ,טינ

 -פיונוצ טוג !ךלימ ןוא טולּב ,ַאילקסיּפ ַא ,סגנוי ַאזַא .? םיאנוש

 שוא וצ ןױשרַאּפ ַאזַא !רעטניוו ץטימ רעמוז םעד -- טרָאּפעג

 ! ךַאטער ַא ,לחומ רימ טייז ,ךַאטער ַא ,בלכ ןעטלַא

 א רעּבָא ?ךַאטער ַא ,?עטנעי ,וד טסגָאז ,ךַאטער ַא -

 ינָא ,ריר ךיא גָאז ,רעטקַאּפענ ַא ,רעטעפ ַא ,ךַאטער רעגיטפאז

 סָאװ ,ךימָאל רהֶאי ַאזַא ןעּבָאה ךימָאל !טלעג טימ טּפָאטשעג

 סָאװ יד-אל ,סָאד זיא ןעקטַאלז ןייד רַאפ זיא סָאד קילג ַא רַאפ

 ,בורגיץלַאמש ַא ,ןעמ טגָאז יוװ יךַאז ַא ןעּבעג רהיא ?יוװ ךיא

 וד יװ ,טינ טסליוו וד !יז זנורּב ךָאנ יז זיא ,ןעכַאמ ךילקילנ

 הרירּב יד ןוא ,ךיא טגָאזעגּפָא סניימ רימ ּבָאה ךיא !ךיז טסליוו

 .הרירּב יד ריד ייַּב זיא

 -- .רעכייוו לעסיּב ַא ןיוש לעטנעי טגָאז -- ? בורניץלַאמש ַא--

 ךימ ּבָאה ךיא ,רעּביא טּביילּב ּבורנ יד ,סיוא טניד ץלַאמש סָאד

 יו ,ךָאד טסייוו רהיא יוװ ,ּבורניץלַאמש ַא ףיוא טעװעדַארעג ךיוא

 ךיא ,טליוװ רהיא ,טינרָאג רָאנ ...עקשירקָאּפ עטַאה :רע טגָאז

 זיא טרָאװ ַא ,ןעדער ךיא לעװ ,רעטסעווש ןייס טימ ןערער לָאז

 םעוװ סע ,ןמלק בר ,רעהירפ ךייַא גָאז ךיא רָאנ .שטַאּפ ןייק טינ

 ֹוצ ךיילנ טשינ ,דניק ןימ רעדנַא ןייֵא זיא רתסא ,ןהענ טשינ

 .ךעלריימ עגיה ערעדנַא
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 ןעצימע ָאד ןעד טױנ ןעמס ?ןיא סָאװ 4.ןיינ זיא ןיינ .--

 :ךוטדנַאה ַא ןיא לעדיימ ַא ?ָאד ןעמ טיונ להק ןופ הלילח

 .הבקנ ַא ?סָאװ רתסא ןזיא סָאװ ןוא .רערעדעי ךיז טשיוו רעדעי

 -ניירַא ךיז טסעוװ וד זַא ,ךילנהעווענ .ריד ַאנ ןעשַארג ַא ריד ַאנ

 .אמתסמ טבער ןייז אמתסמ טעוװ ,ןעגעל

 עלַא ןופ טפעשעג סָאד גידנערעלקעּב ,לעטנעי טגָאז -- ,ָאי --

 ןייז טשינ טעװ טייז ןייז ןופ ,רעּבָא רהיא טניימ יוװ -- ,ןעטייז
 ?העינמ םוש ןייק

 -וצ ,ןמל7 בר טנָאז -- ?וד טסעומש ס'רעטֿפַא ןופ --
 ! ןעבעלכ ,השעמ ענעש ַא -- .ןעלטנעי וצ רעטנעהענ גידנעטערט

 ! יז טגָאז ,העינמ ַא רָאנ יז טגָאז ,ט'שלח ,סיוא טהעג רענעי

 סעומש ךיא -- .לעטנעי טגָאז -- ,ךָאד ךיא ןיימ סָאד טינ --

 ןעשיווצ ,זיא ,ךָאד רהיא טסייוו ,עטַאלז .,ךיא סעומש ןדנ ןופ
 ןייק וליפא ןעמענוצסױרַא דנַאטשמיא טשינ ,גידנעדער זנוא

 ןעטייצ עגיטנייה ףרַאדַאּב יז זַא ,גונעג ,ןדנ ךעלּברעק טרעדנוה
 יו .ךַאּבענ סָאװ טימ טינ טָאה ןוא רעטכַאט ַא ןעכַאמ הנותח
 ַא רעדייא רוכיש ַא ןעּביױהוצפיוא רעגנירג זיא סע, :ןעמ טגָאז
 | ."ןצבק

 רעטלַא .סָאװ ,?לעטנעי ,טסדער וד סָאװ ךיא סייוו --
 ָאטינ ?רע טהעטש טלעג ס'עטַאלז ןייד ןיא יקַאט טהעטש
 {ָאטינ ,ןעּבעלכ ,ןעכַאל לָאז'ס רעוו

 ןיא רענניפ ַא גידנעגעלניירַא ,לעטנעי טנָאז -- יֹוזַא ביוא --

 עמ .ןעהעז רימ ןעלעוו ,ױזַא ּביוא -- ךיז טכַארטרעפ ןוא ,ליומ

 .רעטנורַא ןעמ זומ ,רעּבירַא טינ ןָא! עמ זַא : ןעבורּפ ךיז ףרַאדַאּב !

 ,ןמלק בר טגָאז -- !ןיינ -- ןיינ ,ָאי -- אי ,ךשפנ-חממ --

 -- .ּפָאק םעד גירנעניוּבנייא ןוא דנעה עדייּב טימ גידנעמענעצ
 רָאג ,ןהעג סיוועג סָאד טעװ ,וד רָאנ טסל?יװ וד ןעוו יאדוַא רָאנ
 "ךורב ,טינ ריד ןעמ ףרַאד ןעקיּפ גנוצ יד .ןעדער וצ סָאװ ָאטינ
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 רעד ןוא ,חכ ַא ?לעסיּב ַא ןוחטנָא רָאנ ךיז ףרַאדַאּב עמ .םשה

 !ןעטונ ַא .,,רע טגָאז יװ ,סָאד ןעלהיקּפָא ןעזָאל טשינ -- רקיע

 ךָאנ ךימ לעװ ךיא -- .לעטנעי טרעפטנע -- {ןעטוג ַא --

 טעװ סָאװ ,ןערעה רימ ןעלעוו ,ןעשינייּב ןיימ טימ ןעגעלרעּביא

 .רעקרַאטש זיא ןעייווצ ןיא :ףיורעד ןעגָאז שינייּב סיּפע

 טסליוו וד בוא -- .ןמלק בר טרעפטנע -- !טכער ךיוא --

 טראפ .יו טסהעטשרַאפ וד יו זיא ,םהיא טימ ןעגעלרעּביא ךיז

 ! ןעטוג ַא ..,רע טנָאז יוװ ,ןַאמ ַא

 םינ רָאנ ךיז טּפַאח ,ןסלק בר ,עשז טהעז {ןעטונ א --

 טינ ,ןעטַאלז רַאפ טינ ,טייצ רעד רַאפ טרָאװ ןייק טימ סױרַא

 -- תורימז ךס ַא ןעמוקסיוא טינ לָאז סע .ןעשינייב ןיימ רַאֿפ

 ? טהעטשרַאפ רהיא ,ןעשקָאל גיצניוו

 ןעלטנעי ןופ קעװַא טהעג ןוא ןמלק בר טנָאז -- ! ןייפ ,ןייפ --

 .געוו ןעצנַאנ םעד ןיילַא ךיז וצ גידנעדעד ,ןעדעירפוצ רהעז

 על'העונת ַא רָאנ טייז ס'לעטנעי ןופ ןעווענ רעּבֶא זיא סָאד

 יז זַא ,ןענָאז וצ טסַאּפעג ױזַא רהיא טָאה סע .טַאמָאלּפיד ַא ןופ

 תמא ןיא .ןעשינייב רהיא טימ םעד ןעגעוו ןעדעררעּביא ףרָאדעּב

 .םהיא רַאפ ןייז הלנמ טרָאטעג טינ רָאנ סָאד יז טָאה ,גידנעדער

 .ןעטכיררעפ טינ ,ןעכַאמ ילַאק טנַאקעג רָאנ רהיא טָאה שינייּב

 ךיז טָאה סָאװ ,ןַאסרעגני טרָאפ ןיס ַאזַא ןעוועג זיא שינייּב

 ןיילַא .עקװעּפעזַאמ ןיא ?ליכשמ ?עּפיטש א ראפ טנעכערעג לָאמַא

 -שַאק טדָאטש רעסיורג רעד ןופ ,רעװערעּפשַאק ַא ןעוועג רע זיא

 ,לעקיטנַא ןייֵא יו ,ןעגירקעג היתּב סָאד טָאה םהיא ןוא ,זוערעּפ

 שינייּב טָאה זיץ נתח .לעטנעי רעטכָאט רערענעלק רהיא רַאפ

 רעד ךָאנ רָאנ ;ןענרעל ןופ ?עננוי ַא ,עקצַאצ ַא רַאפ ט'מש'ענ

 םָאר טָאה רע :;ןייפ ױזַא טינ ןעזיװעבסױרַא ךיז רע טָאה הנותח

 םינימ ערעדנַא וצ ןעּבעגעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןעגיוברעפ ןענרעל

 םעד ןופ ןיא ןעמ רָאנ .רָאג ךעלכיּב וצ :ןעצכענרעל

 ךעלכיּב יד ןופ םהיא טָאה עמ ןוא ןערָאװעג רהָאוועג סנעטייצעב
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 טלָאװעג םהיא טָאה יז ;טיײּברַאענ גונעג טָאה היתַּב .ןעסירעגפָא
 ךיז טָאה יז .הרוחס ַאזַא טינ ףרַאד יז :גונעג ןוא ןע'ט; רָאנ
 -טיורַא ,ט'הנעט'עג ץלַא יז טָאה -- "טעמדערּפ, ם'ניא טרַאנרעפ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןערעטלע סע'שינייּב ןוערעּפשַאק ןֹופ גידנעפור
 טרָאפ ןעשינייּב טָאה עמ ןיּב ,טייּברַאעג גנַאל ױזַא ןעמ טָאה ייז
 ךיילג ,ןעשנעמ א רַאפ םהיא טכַאמעג ןוא סיפ יד ףיוא טלעטשעג
 ןָא טייצ רעד ןופ .טיילעגנוי רעקוועּפעזַאמ ערעדנַא עלַא טימ
 לעכיּב ןייק רהעמ ןיוש טָאה ןוא רחוס ַא ןערָאװעג שינייּב זיא
 ןעוועג ךיוא לעטנעי ןיא ףיורעד .ןעגיוא יד ןיא טקוקעגנָא טשינ
 לָאז רע -- ,קלּב טנערעלעג םהיא טימ טָאה ןוא קַאזָאק רעטונ ַא
 ףרַאדעב בייוו ַא זַא ,ןעקנעדעג ןוא ,טיידעּב ּבייוו ַא סָאװ ,ןעסיוו
 ; ליבשמ ַא ןעּבילּברעפ שינייּב זיא רעּבָא ןעצרַאה ןיא .ןעגלָאפ ןעמ

 טשינ טָאה ןוא ,ןעּבעל סָאד יו ,םיליכשמ טַאהעג ּבעיל טָאה רע
 ענעיֵַא טָא טרפּבו ,טייל רעקוװועּפעזַאמ עלַא יד ןעקוקנָא טנַאקעג
 יד טיפ םורַאךעהעג סָאװ ,סעקינטנעצָארּפ יד ,ןעדיא ענעש
 יו ,ןַאמערָא םעד ןעשטָאט ןוא ןעסע ,קרַאט ן'רעּביא ךעלעקעטש
 .תיצמתה-םד סָאד הכאלמדלעּב םיייּב סױרַא-ןעניוז ,םערעוו יד

 ףיוא ןעגָאז שינייּב טנעלפ -- !טנייפ ייז ךיא ּבָאה ,יוא ---
 -םיוא ייז טלָאװ ךיא { תמא םעד ליואוו טסייוו טָאג ןייא -- .ייז
 -- ןעמעלַא ןופ רעהירפ ןוא ,?עקירטש ןייא ףיוא עלַא ןעגנַאהעג
 ! ןערעוו רע לָאז ןעקנוזעננייַא ,ןערעטלַא ּבר ,קיּפמעּפ םענעיַא םִא

 ,לעסיּבַא ןָא םהיא קוק ?ןָאהטעג סכלעזַא רע טָאה סָאװ --
 ןעשעל לעטנעי םהיא טגעלפ -- !טרעקַאלפעצ ךיז טָאה רע יו
 סע !שינייב ,גיציינ ױזַא טינ ךיז ייּב רָאנ ייז -- .רעייפ סָאד
 וצ ןעמוקנָא ןעפרַאדַאּב ןיילַא וד טסעװ ,טייצ ַא ןעמוק םעוו
 טלָאכעד טסעװ וד סָאװ ,ןערעה רימ ןעלעוו ,עקסַאל ס'רעטלַא
 טסלָאז וד ידכּב ,ךיוה וצ טשינ הילפ, :רע טגָאז יװ !ןעגאז
 ....ןעלַאפּפָארַא ךָאנרעד ןעפרַאדַאּב טשינ

 טימ רעטעּפש זיא שינייּב זַא ! ןעפָארטעג טָאה ,יוא ,לעטנעי
 וצ ןעמוקנֶא טמעג רע טָאה ,רחוס ַא ןערָאװעג טייצ רעד
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 ךָאנ םהיא רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,האולה ַא ךָאנ ןערעטלַא

 טָאה ,ןערעטלַא ןופ טדערעג טָאה עמ זַא .,ןעגירקעגנ טנייפ רהעמ

 רהעז השעמ יד ןזיא ןעלטנעי .סעכ רַאפ טרעטיצעג שינייּב

 ס'נמלק ּבר ךָאנ טרפּב ,ךילטפִא אקוד טנעלפ יז ןוא ,ןעלעפעג

 גירנעפרַאװ ,םייקכייר ןייז ןעגעוו ןוא ןערעטלַא ןופ ןעדער ,טיזיוו

 .ןײרַא םעווּב ןיא ןעשינייב ךעלטרעווכעטש

 לעטנעי טגעלפ -- !ךעלכיּב ןהֶא ןוא םירפס ןהֶא אקוד ןוא --

 טהעטשירעפ יז זַא ,ןערעהוצנָא טימרע'; םהיא גידנעּבעג ,ןעגָאז

 .קסע ןייַא ךיוא

 טינ דער -- ,ןעגָאז שינייּב טנעלפ -- ,ךיד טעּב ךיא רעֶּבָא --

 ןייז ןָאק ךיא ! םידוחיה-ררוצ םעד ,ןמה םעד טָא ןופ רימ טימ

 ! ןערעה טינ ןעמָאנ

 -- ! סעכלעזַא ןָאהטעג ריז רע טָאה סָאװ ,וד טסייוו רעמָאט --

 ףיוא לעקסיּפ סָאד גידנעהערדרעפ ,ןערעפטנע לעטנעי םהיא טגעלפ

 ךס ַא ?סָאד ןיא קסע סעמעוו ,ךייר זיא רע רשאּב -- .טייז ַא

 ,ןעּבָאה לכש ןעלָאז ייז ןעוו ,רעטלַא יו ,ןייז ךייר טנָאקעג ןעטלָאװ

 ...ןעגער ןהֶא טסכַאװ ,עלערַאנ ,טנעצירּפ ",.,רע יוװ יױזַא

 ןייז טינ רימ ןַאמרעד ,?עטנעי ,ךיד טעּב ךיא זַא רעּכָא ---

 !טינ םהיא רימ ןַאמרעד ןוא ּבעילוצ רימ והט ! ןעמָאנ םענ'הפרט

 םהיא ןיא ךיז טָאה ןהכ רעד יװ ,?עסיּב ַא ןָא םהיא קוק --

 עמ יו ךיילג ,ןעגירשעצ לעסיּב ַא סָאד ךיז טָאה רע !טדערעצ

 ? ןייז וצ דשוח ָאד ךימ וד טסָאה סָאװ .ךילקילנ םהיא ןופ דרעוו

 םינ רָאג זיא רע זַא ,ךיא גָאז ,ןערעטְלַא ןעגעוו ךיז טסעומש סע

 םנָאז יה ,םיאנוש טָאה שטנעמ רעכילטיא .טכַאמ עמ יװ ,ױזַא

 ' ...לעטרעוו ַא ןעמ

 ,רעסעּב רימ גָאז ?ךעלטרעװ ענייד רימ גיוט סָאװ --

 ןופ טרערעצ ױזַא םיצולּפ סיּפע ךיז וד טסָאה סָאװ ,לעטנעי

 .גיטַאלג טינ סיּפע זיא'ס ,ןייז ָאד זומ סיּפע ? ןערעטלַא



 111 ּייווַָאלַאס עליסוי

 ןיא עלעביצ זַא ,טנָאז עמ יװ ָאי ןיא סָאד !לשמס ַא --
 -סיוא טינ סָאד טלָאװ רעמוטש ַא ,ילוּבָאנק לעּבָאנק ןיא ילוּביצ

 .טונימ ַא ןיא וד סָאװ ,רהָאי ןייק ןיא טדערעג
 זיא אמתסמ ;לעסיּב א ןיוש ךיד ןעק ךיא ,לעטנעי ,ןיינ --

 ,טסיזמוא טשינ סָאר
 .ןעגיושנַא רָאנ רעסעּב רעוו טָא ?שינייּב ,סָאװ וד טסייוו --

 ,סכָא ןייֵא .טניימעג רהעמ ןוא טדערעג רעגיצניו ; רע טגָאז יו

 ןייק ,ןעמ טגָאז ,ןָאק ןוא גנוצ עגנַאל ַא טָאה ,ךימ וד טסהעטשרַאפ
 טלָאװ רעמָאט .ךיוא ריד טימ זיא סָאד טָא ...ןעזָאלּב טינ רפוש

 וד טסמוק ,ךַאז ַא ןערהיפסיוא ריד טימ לָאמַא טנָאקעג ַאי ןעמ

 -- םכח ַא טכוזענּפָא ךיז טָאה'ס .,רדלַאּב ךעלּפעקרעּבױא ענייד טימ

 ,העג ,ןיוש העג ...ךיז קור עקשטַאק -- שטנעמ ַא םױִא !שינייּב
 ! ןעגיוא יד רַאפ ןעקוקנָא טינ שטָאח ךיד ךימָאל

 אקוד ןוא ,בייוו ןייז בעיל טָאה שינייב !החלצה ןימ ַא
 ,ךרוד םהיא טלעש ןוא סיוא טונ םהיא טלעדיז יז ןעוו ,טלָאמעד

 טענק לעטנעי ןוא .,ןעטענק ךיז טזָאל ןוא גייט יו ךייוו רע דרעוװ
 :ליװ יז סָאוו ,םהיא טימ טכַאמ ,םהיא

 :ךַאז ןייא רָאנ ריד ןופ טעּב עמ ,שינייּב ,וד טסרעה --

 ןָאק ןעכַאמ ילַאק םורָאװ ,ןענייווש ןוא ןעהעז ןוא ןערעה טסלָאז
 ...ךיוא ץַאק ַא

2 41 

 הע טלַא ןוא ,ןייז וצ רעהענ סע יוו טייּברַא יז

 .עבטה ךרדל ץוח טוג דרעוו

 ,טרָאד העד ַא ןעגָאז ,ןעטפעשעג ס'מענעי ןיא ךיז ןעשימניירַא

 םהיא טעּב עמ ןעוו ,הצע ןייַא ןעּבעג ,טינ םהיא םגערפ עמ ואוו

 טכָאק לעּפעט ןיא םענעי ייּב סָאװ ,ןעהעז ,ןעריּפשכָאנ ,ןעקוק ,טינ
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 ךיז ןעשימניירַא ;דיא רעדעי בעיל טָאה סָאד -- ,המודכו ,ךיז

 ןעגָארט ,שפנ ם'ניא עגונ ןענעז סָאװ ,םינינע עכלעזַא ןיא רעּבָא

 רַאפ ןעניפעג ,לעדיימ ס'מענעי ןוא לעננוי ס'מעד ּפָאק ן'פיוא

 -- ךודיש ַא ןעדער ,ןייז םיגוויז גווזמ ,ןעכיילג ןייז ןעכילטיא

 ,ס'הירּב עסיורג רעקוועּפעזַאמ יד רָאנ ןענעז ,רהיא טהעז ,ףיורעד

 -- ןכרש ַא ןעטרָאד זיא דיא רעכילטיא .טלעוו רעד ןיא ענייא

 סע ןַא רלעגיתונכדש ;הלילח דלעג-תונכדש סָאד בעילוצ טינ

 גיטייז ַא סױרַא סָאד טפרַאװ רעוו ,יתית-יכיהמ -- ךיז טכַאמ

 ןערעלק סָאװ ,עכלעזַא ךס ַא ָאד רעּבָא ןענעז סע ??עברעק

 עמ :םימש-םשל שוריפּב סָאד ןעוהט ייז ,ש"חר ןופ טינ וליפא

 ,הנמלַא ןייַא טימ ןמלַא ןייֵא ,הלותּב ַא טימ רוחב א טהעזרעד

 : קנַאדעג ַא ּפָאק ןיא ןיירַא ףכית טלַאפ -- ,השורג ַא טימ שורג ַא

 .+ ךודיש רעכיילג ַא ,ןעּבעלכ !ךיילג ןעוועג סָאד טלָאװ ייֵא;

 ןופ יקַאט ,טפעשעג ןיא ןעטייּברַא וצ דלַאּב ןָא טּביוה עמ ןוא

 ,לעריימ םענעי וצ טסַאּפ ןמלַא רעד :ןעגעוו חבוט ס'מענעי

 רע ד ןוא ,השורג יד ןעמענ נעמ ,השקשינ ,רחּב רענעי

 טלופ עמ .הנמלַא רענע י רַאפ ןעטסָאמעגנָא טושּפ זיא שורג

 ןוא ןעטפעשעג עלַא טגיוּברעפ עמ ,םיקסע עכלעזַא ייּב טינ ךיז

 -געמ עלַא טוהט עמ ןוא ,ןיירַא ךיז טגעל עמ ,ּפָא ךיז טיג עמ

 זיא סע יוװ ךיילג ,ךודיש ַא ןייז לָאז ךודיש רעד זַא ,ןעטייקכיל

 סע ,ןעדייל טינ ןענַאק ייז .,הסנרּפ ןיא רעדָא ןעּבעל ןיא עגונ ייז

 א רעדָא ,רוחּב ןעטלַא ןייֵא ןעהעז ייז זַא ,לַאנ רעד וצ ייז טנָאלש

 רעד זיא -- ייז ןעגָאז -- ןענַאװ ןיִב :לעדיימ ןעסכַאוװרעד

 -סלַא ןופ רעגרע "?ּפָאצ ןעיורג םעד זיּב יקַאט ,ןעציז וצ רועיש

 טימ ךיז טמעש עמ :טציורעפ לעדיימ א זַא ,ייז ייּב ןיא גניד

 ,יירפ רהיא טימ ךיז ןעטלַאה ןעליּבסנַאמ ; ןעטייל ןעשיווצ רהיא

 -רעּביא ףױא יו ,רהיא ףיוא ןעקוק רעבייו ,רכז ַא טימ יװ

 עמ -- ערקירּפ רהעז סיוא סיּפע טמוק סע ,ןיירח םענעסכַאוועג

 זיא'ס ןוא ,תונמחר רהיא ףיוא ןעּבָאה עלַא .זָאנ יד טהערדרעפ

 .ןערעיילשרעפ וצ יז טָאג רַאפ הוצס עסיורג ַא
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 ַא ןיא תמא םעד רָאנ ,עטַאלז ,זנורּב ןייז ריד טסגעמ --

 ודװַארּפ ַאזפ :רע טגָאז יו .ןעגעלקעװַא טינ ןעמ ןָאק טייז

 ןעגָאז ריד ךיא געמ ,רעטסעווש ערעטלע ןייַא ןיִּב ךיא "טויב

 ַא יאדוא ןיא רתסא ןייד .רימ ייּב ןעצרַאה ן'פיוא סָאװ ,ץלַא
 ;רהֶאי אזַא ריס ףיױא ,עכילרהע ןייַא ןוא ערעייט ַא ,עליואוו
 טימ הגאד ַא טסָאה וד יו ,הסנרּפ טימ הנאד ַאזַא ןעּבָאה ךימָאל

 יז זַא ,ןעסעגרַאפ טשינ וד טספרַאד ןעגעווטסעד ןופ ; ךודיש ַא
 טסָאה ןערהָאי ערהיא ןיא ןד ,לעדיימ גנוי ןייק טינ ןיוש טסייה

 ַאוַא ןעּבָאה ךימָאל ..,ךעלרעדניק יירד יצ ייווצ טַאהעג ןיוש

 רָאנ ;טדָאטש ןיא טָאה יז ןעמָאנ םענעש ַא רַאפ סָאװ ,ןעּבעל

 טהעג ןָא; :רעטכָאט ןייד ףיוא טנָאז עמ ,רעה ךיא זַא ,יאדוַא
 רעד ןיא סיועג ךיס סָאד טכעטש -- ,"דיומ עטלַא יד ,יז

 :רע טגָאז יו ?ןערעלק וצ ָאד ןעמ טָאה סָאװ ,ּפיר רעטעּבעיז

 טנערּב עס ןוא ,ךימ טָארּב עס רָאנ ,טינ ךימ סָאד טרהַא ןערהא;
 | ..."ךימ

 -סעווש ערעטלע רהיא ןעטַאלז טימ ט'הנעט'עננייַא טָאה ױזַא

 ,ענידיא עלַאטנעמַאדנופ עבָארג א ,עצינלַארָאק יד עניירּב ,רעט

 טימ ןוא םינּפ עװַארָאק ַא טימ ,ליּבסנַאמ ַא ןופ ?וק ַא טימ

 טָאה טרָאטש ןיא ;ּפיק רעטשרעניוא רעד ףיוא סיסנָאװ עצרַאוװש

 עמורפ ַא ,עכילרהע ןייֵא ,תעד-רב ןעסיורג א רַאפ ט'מש"עג יז

 יז עכלעוו רַאפ ,טייל עמערָא וצ עטזָאלעגוצ ַא רהעז ןוא ענידיא
 ןוא עליישטַאפ ַא ןעמענ ,טסייה סָאד ,ןלדתש א ןייז טפָא טגעלפ

 עמערָא רַאפ ,תובדנ ןעמענפיונוצ ענידיא א ךָאנ טימ ןהעגמורַא

 עמ .,המודכו םינויבא-םחל ףיוא ,הלכיתסנכה ףיוא ,סנירָאטעּפמיק
 ,טאהעג בעיל קראטש יז ןעמ טָאה טדָאטש ןיא זַא ,ןענָאז טינ ןָאק
 תובדנ עטפא ערהיא טימ ןעשטוקעד רהעז טנעלפ יז תמחמ

 -- ,"עליישטאפ רעד טימ עט'יאּבנ יד ,ןיוש יז טהענ ןָאא .ןעּביולק
 ףהיא .סנעטייו רעד ןופ יז נידנעקרעמעּב ,ןעגָאז ןעמ טגעלפ

 -- טפעשעג ןייז טאהעג ךיז טָאה ,קינזַאילַאז םהרבא-חשמ ,ןַאמ

 רעד היתּב ייּב ןעסכאוועגסיוא ןזיא סָאו ,עניירּב ןוא ,ןעזייַא
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 םוש ַא ןהֶא גידעל ןעציז טנַאקעג טשינ טָאה ,עצינווָאטרַאה
 רהיא ףיוא טלעדנַאהעגרעטנוא ךיז יז טָאה רעבירעד ,גנוגיטפעשעּב

 ןעטפעשעג ערהיא ןופ וליפא טָאה ןַאמ רהיא ,ןעלערַאק טימ דלעג

 טנעלפ לזמ-ערּבָאד עצנאג סָאד תמחמ ,טאהעג הָאנה סָאוװ-גיצניוװ

 עמערא יד ,ןירַא טייל עמערָא יד ןיא ןעמוקניירַא רהיא ייַּפ

 הנותה טנעלפ יז סָאװ ,תולכ עמערָא יד טימ סנירָאטעּפמיק

 ס'היתּב ?ןעפלעה וצרעד טנַאקעג רע טָאה סָאװ רָאנ .,ןעכַאמ

 .תועד ןעגָאז ייז לָאז ןַאמ רעד זַא ,טאהעג טנייפ ןעּבָאה רעטכעט

 .הטרעוו ןעסיורג ַא טַאהעג דער ס'עניירּב ןעּבָאה ןעטַאלז ייּב

 ךעלקערּב טימ הנמלַא ןייֵַא ,ןוהט ךיא לָאז עשז סָאװ --
 ךיא ןָאק סָאװ -- .טגערפעג עטַאלז יז טָאה -- ? םימותי רעדניק
 טימ ?ןעכיילג רהיא טשינ טרָאפ ךיז טכַאמ סע זַא ,וצרעד ןוהט

 סע .ןילַא טינ טמוק סע זַא ,ןעמענ טינ ךָאד ךיא ןָאק דלַאװג

 ַא והט ךיא זַא ,רעטסניפ ןוא רעטיּב גונעג ,ריד ?להָאס ,רימ זיא

 טָאה שפנ-תמגע סיורג רַאפ -- ...ערה-ןיע ןייק ,ןע'רתסא ףיוא קוק

 סָאד טדערעגסיוא רהיא טָאה עניירּב ןוא ,טנייוועצ עטַאלז ךיז

 זַא ,טרעקרעפ רהיא ןעגנורדעג ,טנַאקעג טָאה יז טייוו יו ,ץראה
 ךיז ףראדעּב עמ סָאװ ,"ץערַאטסערּפא ַאזַא םינ רָאג זיא רתסא
 גוויז רהיא טעװ ,טייצ יד ןעמוק טעװ סע זַא .ןעגָאלש ױזַא ָאד

 ןיא סרתסא ךס ןייק םורָאװ ,טרָא םעד ןיילַא ןעפערט ,ןעמוק

 ןָאק טָאג ?ןערַאנ ָאד ךיז ןעמ לָאז סָאװ ,טדָאטש ןיא ָאד ָאטשינ
 ןיא ןעּבָאה ,םש"-הצרי-סא ,ךָאנ טסעוװו .,רָאנ ליוװ רע זַא ,ןעפלעה

 .."תחנ סיורג רהיא

 -סעווש ערעגנוי ס'עטַאלז ןעגנַאנעּב ךיז טָאה רעבָא ױזַא טינ

 רָאג ,יירטעג ץנַאג קסע םוצ ןעמונעג ךיז טָאה יז ;לעטנעי ,רעט

 ַאזַא ןיא ןעגעלניירַא ךיז טנַאקעג טָאה יז .םילכ ערעדנַא ףיוא

 .גונעג ףיורעד טַאהעג יז טָאה טייצ ןוא ,ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,ןינע

 ןייק טשינ ,טסייה סָאד ,לעּבייװ שימייה א ןעוועג זיא לעטנעי

 עטסגנוי יד ןעוועג זיא יז .,עטַאלז רעדָא עניירב יו ,ענידיא-קרַאמ
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 ,עקניזימ יד ,עצינווָאטרָאה רעד חיתּב ייּב רעטכעט יירד עֶלַא ןופ

 ערעטלע יד ףיוא ןיוש ן'היתּב ייּב ןערָאװעג ןעגיוצענפיוא זיא ןוא

 טימ ןעבענּפָא ךיז יױזַא טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה ענעי ןעוו ,ןערהָאי

 ערעטלע יד יו ,ןעשנעמ א רַאפ ןעכַאמס יז ןוא רעטכָאט רהיא

 יז ;עליופ א ןעוועגנ ןָא דימת ןופ ?עטנעי זיא וצרעד ,רעטכעט
 ןוא ,ןןעטפעשעג עדמערפ טימ קנעּב עדמערפ טָאהעג בעיל טָאה

 ,הלכ-ןתח וצ ןָא ךיז ןערעהעג סָאװ ,םינינע עכלעזַא -- טּפיוהרעּביא

 לעטנעי טָאה טרָאד ,רעדורּב ןוא רעטסעווש ,ּבייוו ןוא ןַאמ

 ַא ןעפרַאװניײרַא ,זָאנ ַא ןעקעטשוצניירא טאהעג בעיל קרַאטש
 ךיז ןעּבָאה ענעי זַא ,םעדכָאנ ןוא ,הנותח ַא ןעכָאקרעּפ ,טרָאװ

 ןהעטש לעטנעי ךיז טנעלפ ,סרעיילש יד רַאפ ןעסירעג טוג ןיוש
 -רעפ סע .גידלוש המשנ יד טָאג ,ןייפ ,?יטש ,סנעטייוורעד ןופ

 טנעקענ ןוא -- טנעקענ יז טָאה עמ ואוו ,טרָאד זַא ,ךיז טהעטש

 /ףיז ןעמ טָאה -- !{רעגניליש ןעזייּב ַא יו ,םוטעמוא יז ןעמ טָאה

 ןיא טרערענ ןעּבָאה רעּבייו ייוצ זַא .רהיא רַאֿפ טיהעג ןיוש

 ןעניװשנַא דֶלַאֹּב ןעמ ןיא ,ןעמוקעננָא זיא ?עטנעי ןוא קרַאמ
 ....עקשירקָאּפ עטַאח ,רעטונטינ רעד טהעג ןָא ,אשא : ןערָאװעג

 טכָאקרעפ לעטנעי טָאה רעטסעוװש ענעגייא ערהיא ןעשיווצ ולימא

 זגורּב ךיז ןעשיווצ ןייז ןעגעלפ ןעטַאלז טימ עניירּב זַא ,סעכלעזַא

 טָאה יז זַא ,חכ אזַא ךיז ןיא טַָאהעג טָאה לעטנעי .,זייונערהָאי

 רהיא .ןעּבױלג טזומענ רהיא ןעמ טָאה ,ךַאז ַא סיּפע טלהעצרעד

 ,ענימ רהיא ןיא ,ליומ רהיא ןיא ןעטלַאהעּב ןענעלעג ןיא טנַאלַאט
 רעדניק ןייק ,גונעג טאהענ יז טָאה טייצ .ןעגיוא ערהיא ןיא

 ןעוועג זיא טפעשעג ן'טימ ,ןעטלאהעגנ טשינ רהיא ייּב ךיז ןעּבָאה

 יד ןוא ,(קינ'הָאובת-רכומ ַא ןעװועג זיא רע) שינייּב ןעמונרעפ
 רעד היתּב טרָאפ :ןעפָא ןעוועג ןענעז ּבוטש רעדעי ןופ ןעריט

 .עוװענ טשינ לעטנעי ןזיא רַאנ ןייק !רעטכָאט ַא סעצינווָאטרָאה

 ןייז רַאפ ןעּביולקעגסױא טָאה רע ןעמעוו ,טסואוועג טָאה ןמלק בר

 ןעטייּברַא וצ ןעּביױהעגנָא טָאה לעטנעי .ןערעטלַא חכמ טפעשעגנ

 ןעוועג זיא סָאװ ,עטַאלז זַא ,גיצנוק ױזַא ,ש'הירּב ױזַא קסע ם'ניא
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 ,ןעשַארג ַא ןהעצ ןעהעג סָאװ ,טנָאז עמ יו ,ענעי ןופ טינ ךיוא
 ןופ ,ענישאמ ַא ןופ ןמיס םוש ןייק ןעהעזעגסױרַא טשינ ָאד טָאה

 ןעגעו ןעטַאלז טימס גידנעדער ,הּברדַא .,לעסיפרעטנוא ןייַא

 ןופ קיוח טכַאמענ ,טנַאלעגסױא קר ?לעטנעי םהיא טָאה ,ןערעטלַא

 .ךיז ןערהיפ ןייז ןופ ןוא םהיא

 ױזַא טָאלג ,טנַאזעג ?עטנעי טָאה -- !ןעּבעל ַא רימ ךיוא --

 ןוא טסע !טנעוװ רעיפ יד טימס ןייֵלַא רענייא -- .הכילה-ךרדּב

 האי עצרַאװש ידלַא-נױצ ךייר .טלענ סָאד טלהעצ ןוא טקנירט

 ?ךיד טעּב ךיא ,גיטהעווּפָאק ?ּפֶא םהיא טהענ סָאו ..חרוק-ןוממ

 ןעבעגעג םהיא ןעמ טלָאוו ,רעננוי עלעסיּב ַא שטָאח ןייז לָאז רע

 .טלעג ןהֶא וליפא שטָאח ,הלכ ַא

 רענעי -- .עטַאלז רהיא טרעפטנע -- !טרָא םעד ןעפָארטעג --

 | סָאד רָאג יז טגָאז ,טלעג רַאפ טפיוקרַאפ ןיילַא ךיז טלָאװ

 "עג ןכלק טָאה ריס .עטַאלז ,תועט ןעסיורג ַא טסָאה --

 טכוז רע זַא ,טנוה ַא וליפא ןעּביױלג נעמ עמ זַא ,ױזַא ןעריואווש
 טסייה'ס ,דַארנ םעניימענ ןופ אקוד ןוא ,ןענעווטענייז ןופ ךודיש ַא
 ןרק סָאד יּבַא ,טלעג ןהֶא ןייז געמ סע ,דנַאטש ןעשיתּבה-לעּב ןופ

 נָאז ךיא .ןיירַא לעטייּב ןיא ןעלהָאצוצ ךָאנ רע טעוװ ,ןרק ַא זיא
 טָאה טָאנ יװ טינ ,רעדניק ּבָאה ךיא ןעוו ,עטַאלז ,תמא םעד ריד

 ךיא טלָאװ ,עשּביה ַא רעטכָאט ַא שטָאח ןוא ,טפָארטשענ ךימ

 -נעטַאװ רעד םהיא טּפָאח .טדערעג טשינ רעטרעוװו ייווצ ןייק
 יע .דניק ַא טגרָאזרַאפ יּבַא ,רחַאירבד א זיא רע סָאװ ,רעכַאמ
 ...ךַאקעל רימ ּבעג ןוא רַאנ ךימ ףור ,עטַאלז ,וד טסרעה

 רהיא טימ טכטרּברעפ לעטנעי טָאה ןעסעומש עכלעזַא ןיא

 ןעמוקענפיורַא ניצנוק ױזַא דימת רָאנ ,ךילטּפָא ץנַאג רעטסעווש
 ןעסיוטשעגננָא טשינ ןפוא םושּב ךיז טָאה ענעי זַא ,ןערעטלַא ףיוא
 רַאֿפ םעדכָאנ עטַאלז ךיז טָאה לָאמנייא ,ןַאלּפ ס'לעטנעי ףיוא

 ; ןָאהטעג נָאז ַא ךיז טָאה ןוא טרָאװ ַא טימ טּפַאחעגסױרַא רהיא
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 םהיא לָאז רתסא ןיימ ,רעגייטשַא ,ֿפעטנעי ,וד טסניימ יו --
 | ? ןעלעוו

 רהיא טָאה -- } םיאנוש עניימ ענושמ ? סָאװ ךיא סייוו --
 יד ָאד ןיא רתסא ןייד ?זיא סָאװ -- ,טרעפטנעעג לעטנעד
 ,סָאװ ךיא סייוו ? ןע'רטּפ יז ףרַאדַאּב עמ סָאװ ,דיומ ע'סואימ
 } טדערעג יִּבַא

 ,תמא םעד עדוי זיא טָאג ןייא !לעטנעי ,טינ סע גָאז ,יא --
 ,ךער יד ,ריד ?הָאמ ,ןערעה וצ םוג רימ זיא'ס ,גָארט ךיא סָאוװו
 | טרער עמ סָאוװ

' 
 טלָאװענ ךיא טלָאװ ,סעכלעזַא ןעמ טרער עשז סָאװ --

 .ענימ רעטַאװע'מת ַא טימ לעטנעי טכַאמ -- ? ןעסיוו

 ,גונעג זיא'ס ? ןעדער ןעמ לָאז טלָאװעג וד טסָאה סָאװ --
 ןייק ,ענעסכַאװרעד ַא ןיוש זיא יז זַא ,ןע'רתסא ןופ טדער עמ זַא
 - ,..טנָאז עמ .ערה-ןיע

 רעד ,עטַאלז ,רימ גיט סָאװ ?טדער עמ ? טנָאז עמ --
 רעייפ ןופ ןעדער ריד ייז ןעזָאל !געיצ ַא זיא -- עמ ?'"עמ?
 רעסעּב ייז ןעזָאל !ןעדער סָאװ ,עלַא יד םִא ,רעסַאוװ .ןופ ןוא
 םָאק רעד ןעראד טשינ ייז זָאל ןוא ,ןיילַא ךיז ףיוא ןוהט קוק ַא
 טינ ױזַא ןָאק ךיא ,תמאּב יקַאט ןיימ ךיא ,ןיינ { םענעי רַאפ
 ךיא זַא ,ןעטפעשעג ס'מענעי ןיא ןיירַא ךיז טשימ עמ זא ,ןעדייל
 טהעג סָאװ !ןעדער סָאװ עלַא יד טָא ,ןעסירעצ רָאנ ייז טלָאװ
 סָאד טרהַא סָאװ ?םינ הלכ ןייק ךָאנ זיא רתסא סָאװ ,ןָא ייז
 פערעטכעט ס'הרוּפיצ-האל זַא ,טינ ךימ סָאד טרהַא סָאװ רַאפ ?ייז
 רַאפ ?עװָאלַאּפ טימ קַאז ַא יװ ,ןערהָאי טימ טּפָאטשעגנָא זיא
 טימ ןיוש טקעמש ריומ ס'יצנימ סָאװ ,םינ ךימ ךיא גרָאז סָאוו
 םעד יצנּב ןופ טשינ ךיא דער סָאװ רַאפ ? ךעלטעלּב-תורבק
 םעד רעּבירַא גנַאל ןיוש ןענעז סָאװ ,רעטכעט יירד ס'נעטיור
 ןעקעמשניירַא טשינ וליפא ליוװ ןתח רענ'עגושמ ןייק ןוא ,וויזירּפ
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 -הכלמ ףיוא טינ יידש ןוא םורָא טינ ךיא העג סָאװ רַאפ ? ןיהַא

 קירַאּפ םעד ןעפרָאװעגּפָארַא םיצולּפ טָאה סָאװ .,רונש -ס'ינעה

 ? טלעג טנעידרַאפ טָאה ןַאמ רהיא רשֲאּב ?ןיא סָאװ ?ּפָאק ם'נופ

 רעד עדלָאג ןוא ?ןעצעזנָא טינ יאדוַא טעװ רע ,ארומ טסָאה

 ן'טימ ךָאו ענעי טשוקעג טשינ ךיז טָאה רעטכָאט ט'רעצינלַארָאק

 טשינ סע ןָאק ךיא ?עקיָאטס רעד רעטנוא ,דירי ן'םיוא תרשמ

 ,רעה ךיא זַא ,רעטנוא ךימ ײנָארט סע ,ךימ טנערּב סע ,ןייז ?בוס

 ףיוא רַאנ ,םענעי ףיוא רָאנ טקוק עמ ןוא םענעי טדערַאּב עמ יו

 1 םענעי

 ,עטכָאקעצ ַא קעװַא טהענ יז זַא ,ױזַא ךיז טרעקַאלפעצ ?עטנעי

 געט רָאּפ ַא ןיא ,רעטעּפש .טלַאה יז ואוו טשרמולכ גידנעסענרעפ

 ךיז טצעז ,ןיירַא טיילק ןיא ןעטַאלז וצ רעדעיוו יז טמוק ,םורַא

 ןיא טייּברַא ןייַא טימ קנַאּב רעד ףיוא ןעסיורד ןיא רהיא ןעּבענ

 : ױזַא רהיא וצ טכַאמ ןוא דנַאה רעד

 םייהרעד ןיא טכַארטַאּב ךימ ּבָאה ךיא ,עטַאלז ,וד טסרעה ---

 סָאװ ,םענעי ןעגעוו ןעשינייּב ןיימ טימ ךיז טגעלעגרעּביא טונ ןוא

 ,טרעלקַאּב ךיז ּבָאה ךיא ; ןָאהטעג גָאז ַא טלעמונַא רימ טסָאה וד

 רעד ןופ טניימעג ּבָאה ךיא יװ ,םורק ױזַא טינ רָאג זיא'ס זַא

 יו ךיילג ,ערעשטָאק ַא יװ םורקפ :רע טגָאז יו .הליחתכל

 ,ךייר זיא רע זַא ,םהיא ףיוא טרָאפ ךָאד טנָאז עמ ... ןעפָארטעג

 ...םינ ךיוא רע טָאה רעדניק ןייק ןוא ,טלעג טימ טּפָאטשעגנָא

 -- ?רעדניק ןייק טַאהעג טינ ראג טָאה רע ,עשז-סָאוװ ---

 ן'רעטנוא לעטערד ן'טימ גידנעצַארק ,טכַארטרעפ עטַאלז טגערפ

 .רעיילש

 טייּברַא יד גידנעגעלקעווַא ,לעטנעי טגָאז -- !חור רעכלעוו --

 ,לָאמַא טַאהעג סיּפע ָאי טָאה רע ,טסייה סָאד -- .טייז א ףיוא

 ?ןעלגייפ טשינ טסקנעדעג וד ,ערילח ַא ןעוװעג זיא ּבייו ןייז

 ַא ,ןייז לחומ רימ יז זָאל ,ענירג ַא ןעוועג ןָא דימת ןופ זיא יז

 "עג רָאנ ןוא טרעטקָאדעג ךיז גידנעטש ,סָאװ-טסייװ-חור-רעד
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 / טָאה ןוא לָאמ רָאּפ א סיּפע ןעוועג ליּפמ טָאה יז !טרעטקָאד
 ,ןירַא טיוט ן'זיּב ןיוש ןעלדניק וצ טרעהענפיוא

 עטַאלז טנָאז -- ,ןע'רתסא טימ ןָאהטענ דער ַא ּבָאה ךיא --
 יז סָאװ ,סייוו ךיא .ןעגיוושעגוצ ןלימא יז טָאה -- ,ץפיז ַא טימ
 סָאװ ,ףערט העג ,רעדניק עניטנייה ?ןעגייווש רהיא טימ טניימ
 ,ערה-ןיע ןייק ,דניק ַאזַא זיא רתסא רָאנ |ייז ייַּב ךיז טוהט עס
 לָאמנייק רימ יז זיא ןעגעקַא ןוא ,תילכת רהיא טהעטשרַאפ סָאװ
 ,ןעננַאגעג טשינ

 ךיז לעטנעי טוהט -- ? םינּפַא ,יקַאט ליו רענעי ןוא ,ונ --
 .ױזַא טַאלג גערפ ַא

 !ןעּבעלכ ,השעמ ענעש ַא ?וד טסגערפ ,ליו רע יצ --
 טקישענרעטנוא לָאמ עכילטע ןיוש טָאה רע ,סיוא-טהעג רענעי
 רימ ייּב ןעוועג לָאמ עכילטע ךיוא ןיילַא ןיוש זיא ןוא ,ןע'נמלק
 ןוא -- ,רימ ןעּבענ ןענַאטשעג דָארג זיא רתסא תעשּב ,טיילק ןיא
 טגָאז יז ןוא ,ןעטלינּפָא יז ליוו רענעי !פיו רע יצ ,טסגערפ וד
 | סָאד רָאג

 טינ רָאג טסייוו יז יוװ ךיילג ,לעטנעי טגָאז -- ?רָאג יוזַא--
 ןייֵא ףיוא סעומש םעד רעּביא טזָאל ןוא ,ןעסעיינ עלַא יד ןופ
 .:עקַאּבעקַאה טימ לָאמ םגיטנייה גידנעגַאלשרעּפ ,לָאמ סרעדנַא
 ,ןעכיילגסעד ןוא תּבש ףיוא הלח ענעטַארעג ,סטכַאמעגנייַא ,זנעג

 בע 6 :1

 חכמ ןע'רתסא טימ ןעדער טצעזעגקעװַא טשינ ךיז טָאה עטַאלז
 עדייּב ייז ייּב טגעלפ סע רָאנ ,עּבָאה הנותח הכמ ,ךודיש ַא
 -רעפ רעטסערג רעד ,ךילטּפָא ץנַאג אליממ ףיורעד ןעמוקפיורַא
 ןייֵא ןעסיירּפָא טנָאקעג טָאה יז זַא ,ןעוועג זיא ס'עטָאלז ןעגינעג
 רעד ןעגנערּבוצנייַא ידכֹּב ,האצוה רעד ןופ ןעשַארג ןעגירעּביא
 ןעטסַאק ןיא ןעטַאלז ייּב ,הנותח רעד וצ עלעווַאּפ ףיוא רעטכָאט
 בלַאה ַא טיירעגגנָא ןערהָאי המכו המכ ןופ ןעגעלעג ןיוש ןענעז
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 םימ ןוא סעקטסעג עטהיינעגסיוא ענעש רהעז טימ רעדמעה ץוט

 רַאֹּפ ַא ,עטקיטשענ ךעלכיצ ,עדָאמ רעטצעל רעד ךָאנ סעושָארּפ

 רעד ,?לכה .המודכו ןעקָאז ףיוא ךעלעווַאּב ןוא סערדלָאק ענעקיּפ

 ,קנַאּב ַא ,עװטסײשטַאנזַאק ןימ ַא ןעטטלז ייּב ןעוועג זיא ןעטסַאק

 "רעפ רהיא טגעלעגּפָא זייווכעלסיּב ,זייווניצנייא טָאה יז ןיהואוו

 .ןענעוו ס'רתסא ןופ ןעגעמ

 לָאמנייא לעטנעי רהיא וצ טָאה -- ?וד טסעטַארּפ סָאוו --

 .ןעטסַאק םיייּב ןערָאּפ ךיז ןעטַאלז גידנעהעזרעד ,ןָאהטעג גָאז ַא

 טרעפטנעעגּפָא עטַאלז רהיא טָאה -- ?"עטַארּפ, ךיא סָאװ --

 םָאװ ,ןעגעוו ס'נַאמ ןערעדנַא ם'נופ אמתסמ -- .סָארדרעפ טימ

 ?טינ ָאד וד טסהעטשרַאֿפ

 רהיא טָאה -- !טכַאמעג טוג ןוא טכַארטעג גנַאֿפ טשינ ---

 רעגייטש רהיא יװ ,לעטרעװכילג ַא טימ טרעפטנעעג לעטנעי

 וד טסָאה ,ריד שניוו ךיא סָאװ ,ןעמוקנָא רימ סע זָאל -- .זיא

 .ןעגעוו ס'נעמעוו ןופ ךיא גערפ ,טסּבױלק וד ,העז ךיא .?טרעהעג

 סגיטנייה ןייז זָאל ?ךיא סייוו .שטַאּפ ןייק טמוק טרָאװ ַא רַאפ

 .ױזַא לָאמ

 זַא ,ןערַאנ ךיז רימ ןעלָאז סָאװ וצ ,טוג ץנאג טסייוו זד --

 רָאנ טָאג בעג ,הנותח רעד וצ עלעווָאּפ ס'רתסא ןיימ ויא סָאד

 !טייצ ןיוש ,םלוע ?ש ונוּבר ,ןעכיג ןיא

 ןעהערדסיוא טזומעג טָאה ,ןעסעזעג ייּברעד זיא סָאװ ,רתסא

 ,םינּפ רהיא ןעהעז טינ לָאז עמ ידכּכ ,וצ רעטסנעפ םוצ ּפָאק םעד

 .ּברַאפ עטיור ַא ןעסָאנעצ ךיז טָאה סע ןעכלעוו ףיוא

 עטַאלז זיא ,טכאנירעטניו א ןעוועג זיא סע ,לָאמנייא

 ןוא ,ןערעדעפ טימ ּפיז ַא רעּביא עקנַאשזעל רעד ףיוא ןעסעזעג

 טָאה ןוא רתסא ןעסעזעג זיא קנַאּב רעד ףױא טייז רעד יי

 םירפא ,ןעגעוו סרעדניק יד ןופ ךעל'תופנכ-עּברַא ענעציצ טהיינעג

 גנַאל ןיוש ןענעז ןע'רתסא טימ ןעטַאלז ןעשיווצ .,ץהשנמ טימ
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 ,בוטש ןיא טינ ,טרעהעג טשינ ךיז טָאה ךרָאש ןייק .טייּברַא רעד ןיא טפעיטרעפ ןעווענ פיטש ןענעז ייז ןוא ,דער ןעגנַאגעגסיױא
 זייוונעטייצ טָאה רעטָאק רעיורנ רעטלַא רעד רָאנ ,ןעסיורד ןופ טינ
 .ןעוויוא ן'םיוא ץינרע טרָאד גידנעלירד ,ןעלכרָאכ ַא טזָאלעגסױרַא
 טעמב ,ץפיז ןעפעיט ןעקרַאטש ַא סױרַא עטַאלז טזָאל םיצולּפ
 "העווא :ןָאלסױא ןייַא טימ ןוא שטיווק ַא טימ ,ץרעקולש ַא יו
 "! העוו-העוו-העול

 ,ןעקָארשרעד יו רתסא טנערפ -- ? עמַאמ ,זיא סָאװ --
 .רעּביא עטאלז טגערפ -- ?"זיא סָאװא סָאװ --
 ,טייּברַא יד גידנעגעל -קעװַא ,רתסא טגערפ -- ?קרַאטש ױזַא וד טסצפיז סָאװ --

 -- ךיז טצפיז סע -- .עטַאלז טנָאז -- ?ץפיז ךיא סָאוו --
 טינ ךיז טלָאװ ,ןעצרַאה ן'פיוא טוג ןייז לָאז'ס יאדוַא .,ךיא ץפיז
 ?ןערעלק ָאד וד טסלָאז סָאװ ,גָאטליױאװ רַאפ טשינ .טצפיזעג
 ןעהעג ,םורַא-ןוא-םורַא טַארוקַא ןענעכערַאּב ןָא ךיז טּביױה עמ זַא
 ,טגרָאז עמ ,טינרָאג .ּפָאק ן'רעּביא תובשחמ ײלרעלַא רעּביא
 .טלעוו יד ןעגרָאזרַאפ ליוו עמ

 טימ רתסא טכַאמ -- ? ןעגרָאז סָאד טפלעה עשז סָאו --
 טָאג זַא ,ךָאד טסהעז -- .עמַאמ רעד וצ ענימ רעכילדניירפ ַא
 ,טלעג ןעזייל טעװ עמ ,גנונעפָאה ַא טָאג וצ ---* סעגרָאט ענסַארק ןעהעג טָא .ןעדיא עלַא יו ,סיוא זנוא טרהיפ

 ןַאהרַאפ זיא'ס -- .עטַאלז טכַאמ --  טלעמש-טלעג --
 .טנערָאפ ןופ ראג ךָאנ טלַאה ךיא ןוא ,ךָאד ןעמ ףרַאד תילכת ַא סיּפע ,ןעסכַאװ ייז .רעדניק ךיז טנַאמרעד עמ ; גרָאז ערעסערג
 סָאװ ?ךיד טעּכ ךיא -- סָאװ ,ןיילַא ריד טימ יקַאט ןיימ ךיא
 רע סָאװ ,ןעכירק ס'נמלק ןופ ,תמאּב ןיימ ךיא ,סױרַא רימ טמוק
 יי.

 .טיײלספראד יד ןופ דלעג ןעזייל רעמערק יד עו ,געטיקרַאמ א
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 ןדנ ןהִֶא ןוא ,ָאטינ זיא ,טגָאזענ סנייטשמ ,ןדנ ןייק זַא ? טכירק

 ,םיתּבילעּב ןושל ךָאנ ןעמ טסייה ןעסייה ןוא ,טינ רענעי יו

 םענעי ּבעג העג :רע טכירק ,רָאג טעשיק עס זַא ,רענעי טניימ

 םייצ יד לייוורער ןוא !ךיז טוהט ןעצרַאה ן'פיוא סָאװ ,סױרַא

 ,הלילח רהָאי ַא רהעמ ןיא ,גָאט ַא רהעמ סָאװ ןוא ,טינ טהעטש

 ןענָאז דניק ןיימ ףיוא לָאז עמ ,ןעּבעלרעד טינ רָאג לָאז ךיא

 ... ּפָאצ ןעיורג םעד זיּב,

 ןיירַא ןעהילפ סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע טונימ רעד ןיא

 ,םסָארפ ם'נופ טמַאלפרעפ עדייּב ,רדח ןופ ן'השנמ טימ םירפא

 ךעלעטיה ענעסעראנ עניכעלייק טימ ןוא ךעלּפולוט ענעצַאק טימ

 .רנעה יד ןיא לעדנערעטמַאֿל םענערעיּפַאּפ ַא טימ ןוא

 ,לֹוק ןייא ןיא עדייּב ייז ןעגָאז -- !דנעווָאנ טוג ַא --

 ! ןעסע --- .ךעלּפולוט יד ךיז ןופ גידנעפרַאוװּפָארַא ןוא גידנעצנַאט

 ן'רַאפ ןע'רתסא גידנעּפעלש ,השנמ סױא טיירש -- !ןעסע

 .פעדיילק

 "פא ,רתסא טנָאז -- !בעג ךיא ,ּבעג ךיא ,ַאש ,אש --

 -- ערעשטעוו רעדניק יד טגנַאלרעד ןוא ,טרָא ם'נופ ךיז גידנעּביױה

 .סילָאסַאפ טימ ךעלנייט

 רע רָאנ ,רהָאי ןייא טימ רָאנ ן'השנמ ןופ רעטלע זיא םירפא

 םימ רעסייוו ַא ,ן'השנמ ןופ רעשינעמ ,רענשטעטאטס ךס ַא זיא

 ,ךעל'האּפ עניד עננַאל ייווצ טימ ,לע'מינּפ טקייוװעגסיוא רַאד א

 י"ניא ,םולשה וילע ,רע , .הרות-ןּב ַא יו יקַאט סיוא רע טהעז

 ױזַא -- ..."רהָאי ערעגננעל טימ רָאנ ,םוקשטירּפענ ,רע ןעצנַאג

 ןוא .ן'יול רהיא גידנעניימ ,עטַאלז ןענָאז םהיא ףיוא טגעלפ

 "הרבח-רעסייוו רעסיורג ַא ,לעגנוי טקַאּפעג ,גירעדינ ַא זיא השנמ

 ַא ,געיצ א ףיוא גידנעטייר ןערהַאפ וצ ןלעּב א ,ןערּב ַא ,קינ

 זָאנ יד ןעקעטשוצניירַא בעיכ טָאה ,רעלּפַאלּפ ַא ,רעשַאנ רעסיורג

 טינ -- ןענרעל רָאנ ,טלעוו א ןערהעקרעּביא טיירג זיא ,םוטעמוא

 .קעל א
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 גירנעגנילש ,השנמ טגָאז -- ?טסייו וד ,עמַאמ ,עמַאמ --
 -- .סילָאסַאפ יר טימ ןוא ךעלנייט יד טימ םענייאניא רעטרעוו יד
 רעד !"ןענעייל ַא ןיילַא ןיוש טגָאז םירפא ?עמַאמ ,טסייוװ וד
 ןוא .ןענעייפ ַא גָאטשרענָאד הוא ןעּבעגרַאפ םהיא טָאה יּבר
 רע טסייו ?ָאיַא ,רוחּב רעשּביה ַא ךָאד זיא ס'יניּפ-ריאמײניּפ
 -יוו ,ןעסימשעג םהיא ןעמ טָאה ,ונדונ ,ןיציּבר ירמאקד המ טינ
 ןיא ן'יּבר םוצ סָאװ ,קילג ןייז !ןיירַא םהיא ןיא זיא'ס לעיפ
 ַא טרהיפ יּבר רעד .ךודיש ַא חכמ ןמלק בר ןהעג וצ ןעמוקעג
 קעװַא טציז ןוא ,גָאט עֶלַא ,גָאט עלַא טהעג ןמלק ּבר ןוא ,ךודיש
 ןוא ,רעטכעלעג רַאפ טצעזעצ ןערעוו רימ ןוא ,,העש-רעגייז יירד
 ענייז ןופ טהערדעגסױרַא ?ייוורעד ךיז טָאה ס'יניּפ-ריאמײיניּפ
 ...ףלָאװ ַא יו ,ארמג יד טסייוו ןוא טנעה

 ַא רתסא םהיא טוהט -- ?ארמג יד טסייוו וד ןוא .,ונ --
 ןוא ןעצרַאה ן'פיוא טגעלעגפיונוצ דנעה יד גידנעטלאה ,,גערפ
 ןעסע ייז יו ,רעדניק עגנוי יד ףיוא ןעגינעגרעפ טימ גידנעקוק
 טימ גָאט ַא ןעגנערּברעפ ַאזַא ךָאנ "עיצרָאּפ , רעייז קַאמשעג ױזַא
 גידנעשארגיירד א ייּב רדח ןעגנע ם'ניא טכַאנרעדפיוא ןייַא

 ,החמש רַאפ רעגנעל יו רעטיירב דרעוװ עטַאלז ןוא  ,קעטכיק |
 זיא ץרַאה רהיא ; ןעטנַאילירּב יד רעדניק ערהיא גידנעטכַארטעּב
 עסיורג ענייז רַאפ ,גיבייא טּבעל סָאװ ,םעד וצ קנַאד טימ לופ
 ערעטסניפ עטסיו ַא ,רהיא טימס טוהט רע סָאװ ,םידסח
 : טרהעטשרעפ דיירפ ס'עטַאלז רעּבֶא דרעוו םיצולּפ = .,,הנמלַא
 גָאז ַא םיצולּפ טוהט ,?יטש רעהַא זיּב ןעסעזעג זיא סָאװ ,םירפא
 ; רהיא וצ

 ,טלעג ןעטעּבעג טָאה יּבר רעד ,עמַאמ --

 יבר רעד -- .השנמ רעטנוא טּפַאח -- !עמַאמ ,ָאי ,ַאה --
 ףיוא ןעפרַאדַאּב ייז .טלעג ןעטעּבעג קרַאטש ןעבָאה ןיציּבר יד ןוא
 -השמ-?ערעּב .,ןיירַא קרַאמ ןיא ןוא ץלָאה ףיוא ןוא טלעג-הריד
 רעד םהיא טָאה ,ךעלּברעק ייווצ טכַארּבעג ןעטכענ טָאה ס'מחרבַא
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 ןהעצ רשפא רע טָאה ס'יניּפ-ריאמייניּפ ןוא ,ןעוועג דּבכמ טונ יּבר

 טשינ וליפא רָאג ךיז רע לָאז טלעג ןהֶא זַא ,טגָאזרַאפ לָאמ

 רהעז ןעּבָאה ןיציּבר יד ןוא יּבר רעד .לעווש ןייז ףיוא ןעזייווַאב

 .דומל-רכש ןעקיש טסלָאז ,ןעטעּבענ

 טוחט סע ןוא ,רעלק ַא עטַאלז טוחט -- !דומל-רכש רעדעיוו.

 ׂש יאדוַא ןיוש םהיא טמוק סע -- ,ןעצרַאה ןיא ךָאטש ַא רהיא

 ןייק שטָאה טשינ םהיא ןעמ טקיש ױזַא יוװ ,ןהעצפופ ךעלּברעק

 סע ואװ :סעגרָאט ענסַארק ןעהעג ָאד ןוא ?לערענהעצ

 ,ןעפיוקנייַא הרוחס ףיוא קעװַא סע טהעג ,לעּברעק ַא ןיירַא-טלַאפ

 יר טימ ןעּביילּב טשינ ךָאד ןָאק עמ -- ,ןעשירפרעטנוא םָארק יד

 .. !ךָאד ןעמ זומ סָאד -- דומלירכש ןעלהָאצ ןוא !רעננימ ףניפ

 ַא ןעפָאלש ךיז טגעל יז .גידנרָאצ דרעװ םינּפ ס'עטַאלז ןוא

 .ֿפָאק םעד ןעמונעגּפָארַא רהיא טלָאװ עמ יוװ ךיילג ,עטע'גרה'רעד

 טעשטַאק ןוא טצכערק עמַאמ יד יו ,רתסא טרעה טכַאנ עצנַאג ַא

 רעדנעויוט רעּביא טכַארט ּפָאק רהיא ןוא ,רעגעלעג ן'פיוא ךיז

 סע .טיונ רעד ןופ ןעמַאמ רעד ןעהיצוצסױרַא ױזַא יו ,ןענַאלּפ

 הבשחמ רעד ףױא רהיא טמוק ?כ םדוק זַא ,ךיז טהעטשרעפ

 סיּפע ןערעלקוצ ןיוש ןעלעוו ןעמַאװצ םהיא טימ יז ;עליסוי

 דרעוו ,הנותח טָאה יז דלַאּביװ ,ןעמעלַא ןהָא טַאלג ןוא ,הצע ןייֵא

 ןעלעו ייז .םינפוא עלַא ןיא רעגנירג ןעטַאלז אליממ ןיוש ךָאד

 ןוא טייז ןייא ןופ עטַאלז זַא ,ןעהעז ןעלעוו ןוא ןעװערָאה עדייּב

 .ייייז ןופ ןעדעירפוצ ןייז ןעלָאז טייז רערעדנַא רעד ןופ קילאומש

 א יו .גנַאק טשינ רעּבָא ןערעיודעג ןעקנַאדעג עגיטכיל עגיזָאד יד

 ערעטסניפ ַא ךיוא רהיא ייּברַאפ ךרוד טהילפ ןעטָאש רעצרַאוװש

 ןוא -- רתסא ךיז טרעלק ױזַא -- טינ הלילח ןעוו ןוא! :הבשחמ

 ,טלעוו רעד הוא סטוג ןייק טרעשעּב טינ ןיא ריס חלילח ןעוו

 לעו ךיא ;ןעמַאמ רעד בעילוצ ןענעיד ןעלעטש רָאג ךיז ךיא לעוו

 ןעלעטש ךיז לעװ ןוא ןיהואוו ךיא סייוו ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװַא

 ןעטערטרַאפ טנַאקעג טלָאװ ךיא זַא ,ןעגָאז עלַא .,טרָא ןייא ףיוא

 יא םפעשעג ַא ייּב ױזַא רעדָא ,טיילק ַא ןיא עלעטש עטסערג יד
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 :דליווהנושמ קנַאדעג רעגיזָאד רעד סיֹוא רהיא טמוק םעדכָאנ
 -עיד ןעזָאלקעװַא ךיז טעוװ דַארג רהיא ןופ ?עדיימ ַא ,טסייה סָאװא
 רעד זיא ןעד עשז סָאװ ,ונת -- ...1 ? טדערעג יּבַא ,טַאלג -- ןענ
 ..."? ןעּבָאה הנותח -- ,רעלק ַא קירוצ רעדעיוו יז טוהט -- ? תילכת
 :הבשהמ ןימ אזַא ןופ סייה יא ,טלַאק יא רהיא דרעוו סע ןוא
 "ו } ? ?ןעליסוי רַאפ טינ ןעּבָאה הנותח ? טסייה סָאװח

 גידנעגנילק ןוא ןיירַא קרַאמ ןיא ךיז גידנעּביולק ,ןעגרַאמ ףיוא
 רהיא טזָאלעגסױא עטַאלז טָאה ,טיילק רעד ןופ ןעלסילש יד טימ
 סָאוװ ,ן'השנמ טימ םירפא וצ ,ךַאּבענ רעדניק יד וצ ץרַאה רעטיּב
 ,עמַאמ8 :טונימ ןייק ףיוא ןעטָארטעגּפָא טשינ רהיא ןעּבָאה
 זיא סע לעיפיוו ןעטלָאשעגנָא ייז טָאה עטַאלז ?!עמַאמ ,טלעג
 ,ךיוא שטעּפ ייווצ ַא טּפַאחעג ךָאנ טָאה השנמ ןוא ,ןיירַא יז ןיא
 8 ןענעק םינּפ-תוזע ןייק טימ ןטסַאלרַאש ןייק ןייז טינ לָאז רע
 ןעגירשעג עטַאלז טָאה -- "! סעקישטשמָאיַאנ {סיצנַאג, ,ןעמַאמ
 טימ ייז טָאה ןוא ,"ןעטנַאילירּבא עגיטכענ יד ,רעדניק ערהיא ףיוא
 ןעסייּבנָא ץטימ דומל-רכש סָאד ןעּבעגעגּפָא ץרַאה טרעדורעצ ַא
 טשינ סָאד טָאה רתסא .ןיירַא רדח ןיא ייז ט'חלשמ'עגסיורַא ןוא
 : חטומ ןעטוג ןיא ןָאהטעג גָאז ַא ךיז טָאה ןוא ןעדיילרעפ טנַאקעג

 ןעבעגעג וד טסָאה ,ךשפניהממ ;טינ העטשרַאּפ ךיא --
 רעדניק יד ןעסיירסיוא טפרַאדַאּב ךָאנ וד טסָאה סָאװ וצ ,טלעג
 ?טשינמוא ןוא טסיזמוא

 טָאה ןוא ןעטלַאהניײַא טנַאקעג טינ עטַאלז ןיוש ךיז טָאה ָאד
 יד זַא ,טוג ץנַאג ןייֵלַא גידנעלהיפ ;ןלָאמ ַא טימ טצעזעגסיוא
 זיא ןעצרַאה ן םיוא ןוא ,גידלוש המשנ יד טָאג ָאד ןענעז רעדניק
 פעטנעי סָאװ ,םעד ןופ טעילָאזעגנָא גונעג ךיוא ױזַא ןעוועג רחיא
 ךיז טָאה ,ךילגעטינָאט טעשטוקעד רהיא ןעּבָאה ןע'נמלק טימ
 ,לָאמ עלַא רַאפ לָאס ןייא רעטכָאט רהיא ףיוא טזָאלעצ עטַאלז
 סע ,ןעצעזסיוא ןומ רעטָאלּב רעד ,ןייז טעװ ןייז טעוו'ס סָאװ
 | | : טינ טפלעה
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 ! ערעייט עניימ רעטכָאט ,עצי'נמחר-לעּב וד ,סיוא רָאנ רעה --

 ? תונמחר ייז ףיוא טסָאה ?רעדניק יד רַאפ סױרַא ךיז טסלעטש ּוד

 ,רענייד עמַאמ רעד ףיוא טינ תונמחר ןייק וד טסָאה סָאװ רַאפ

 ןוא רעדניק יירד ןופ עמַאמ ַא ,הנמלַא ערעטסניפ ַא ,עטסיוו ַא

 זיא סָאװ ,םשהד-ךורּב ,ענעסכַאוורעד ַא ,וד יו רעטכָאט ַאזַא ןופ

 לָאמַא ךיוא סיּפע ןוא ,ןערהיפ הּפוח רעד וצ טייצ גנַאל ןיוש

 םסָאה תונמחר ?ַאה ,טלעוו רעד ףיוא תחנ לעקיטש ַא ןעּבעלרעד

 רעמָאט ,רימ ףיוא טינ תונמחר ןייק וד טסָאה סָאװ רַאֿפ ?וד

 ױזַא יװ ,רענייּב יד ןופ ךרַאמ רעד ןוא חומ רעד רימ טנעקירט

 ןעזָאל טינ ,תילכת לעקיטש ַא וצ ןעגנערּב ,ןענערהָאוװַאּב וצ ךיד

 םימ ןעטייט רימ ףיוא ןעלָאז עלַא ןוא ןעמוק טעוו חישמ זיּב ןעציז

 ןעסייחעג טָאה רענייד עטַאט רעד רשאַּב י,סָאװו ?רעגניפ יד

 ,ריד גָאז ךיא -- ,ס'רעטיווַאלס ?עמהרנַא בר יוכ

 ּבעילוצ לעװ ךיא סָאװ ,?הוטש ענעדלינ יד טינ ךָאנ סייוו ךיא

 -סיוא ?ייוורעד רעוו ךיא זַא ,סייוו ךיא !ןדעדזנ ןיא ןעּבָאה םעד

 ,סיּפע וצ טמוק סע זַא ןוא ,ןויצ-יאנוש ,טצרַאװשרַאפ ,ןעסירעג

 טהעג טָא ?זיא סָאװ !קירעּפָאּפ סוחי רעד רעדינַא ךיז טלעטש

 סָאװ ,ךיז טכַאד ,שטנעמ רענייפ ץנַאג ַא ,ןמא ןייֵַא דיא ַא ךָאנ

 םעדייא רע'סואימ א רע זיא סָאװ טימ ,ןעּבעלכ ?םהיא טלהעפ

 . עשיריא עלַא ףיוא ןעדָאש ןייז ץוח ,דיגנ ַא דיא ַא ?רימ רַאפ

 רענעי .רניר ןייק ,דניק ןייק ,שטנעמ רעכילרהע ןייֵא ,רעדניק

 רָאג ךיז טלעטש יז ןוא ,ט'שלח ,ט'שלח רע ,ןוהט ךודיש ַא ליוו

 ןענעז לערעּפ יד ,תונמסחר ַא !תונמחר רהיא טימ ָאד רעדינַא

 4! ?הגשה ַא טרעהעג וד טסָאה !רעטיש

 טרעדליּפעג ,טלעדיזעג ,טרעייפעג גנַאל-גנַאֿפ ךָאנ טָאה עטַא;ז

 םשינ טָאה ,ךילנהעוועג ,ענעי .ןע'רתסא ףיוא ןעגירשעג ןֹוא

 ןענעז רעפטנע רעטסעּבכ רהיא ;טרָאװ ערעדנַא סָאד טרעפטנעעג

 ףיוא ןעגיוצעג ךיז ןעּבָאה סָאװ ,ןערערט ךעלרינש ייווצ ןעוועג

 יּפָארַא ןענורענּפָארַא עקנילָאװַאּפ ןעּבָאה ןוא ןעקַאּב ענעש ערהיא

 רַאפ סָאװ עדוי-ימ ןעּבעגעגּפָא םעדכָאנ טלָאװ עטַאלז - ,.ּפָארַא
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 יּפִא טָאה יז סָאװ ,ןענרָאמהירפ "ןערעטסניפ-ןעטסיווע םענעי
 יגידלוש המשנ יד טָאג ךאּבענ זיא סָאװ ,ןע'רתסא טלעיּפשעג

 טקוקעג ,רעטכָאט רעד ט'הפנח'עג רדסכ ןעכָאװ עכילטע טָאה יז
 ןעטייקכילגעמ עלַא טימ טערַאטסעג ךיז ,ןיירַא ןעניוא יד ןיא רהיא
 טשינ ,ןעגרָאמהירפ "ןערעטסניפ-ןעטסיווא םענעי ןעטעלגרעפ וצ
 ם'נופ טכַאנייב טּפַאחעגפױא עטַאלז םעדכַאנ ךיז טָאה לָאמ ןייא

 ,קַאמשעג ןעפַאלשעג זיא ענעי תעשּב ןע'רתסא וצ ןעגנַאנעגוצ ,טעּב

 רהיא רעּביא ןענַאטשעג ,דניק עלעקערּב ןיילק ַא רעּביא יוװ ,זיא ןוא

 ,ריד רַאפ ןייז לָאז רימ, : דייהרעליטש ןיילַא ךיז וצ טגָאזעג ןוא

 ,,,"!ּפָאק ןיא גיוא ןיימ ,ןרעטש רעגיטכיל ןיימ ,עניימ חמשנ

 טָאה יז סָאװ ,קסּפ םעד ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש טָאה רתסא ןוא

 -חירפ "ןערעטסניפ-ןעטסיוו, םענעי ןיא ןעמַאס רהיא ןופ טּפַאחעג

 טנהעוװעג סנעגרָאמהירפ עכלעזַא ֹוצ ןיוש זיא יז ;ןענרָאמ
 טימ ןעמונרעפ ןעוועג ּפָאק ס'רתסא ןיא הזל ץוח .ןערָאװעג

 -רעפ ךיז ןיא ןענָארטעגנ טָאה ץרַאה רהיא ןוא ,תובשחמ ערעדנַא
 רעד רע .ןענַאטשעג ןיא ןעּבױא יוװ ,תונאד ערעדנַא ןעגרָאּב

 עמַאמ יד ןעכלעוו ףיוא ,שנעמ רענייפ רעכילרהע רעד ,זיא ןמלַא

 ןופ ןערָאװעג רהָאוװעג יז זיא ,שינערעהוצנָא ןעּבעגעג רהיא טָאה

 רעד טימ עטַאלז טָאה שוריפּב רָאנ :;ןעלטנעי עמהומ רעד
 ןעטלַאהעג סָאד טָאה יז .טדערעג טינ ןערעטלַא ןעגעוו רעטכָאט
 ַא, רעדעיוו ןעפָארטעג ךיז טָאה סע זיִּב .,טייצ ַא זיִּב ךיז ןיא

 קרַאטש ןעוועג זיא עטַאלז ןעוו ,ןעגרָאמהירפ "רטרעטסניפ-רעטסיוו
 טָאה ןוא ,טַאמרַאה ַא ןופ יװ ,ןעסָאשעגסיױוא יז טָאה ,טרעזייּבעצ
 ףיוא ןעוועג זיא רהיא ייּב סָאװ ,ץלַא ןע'רתסא ט'רמאל'עגסיוא
 ץנַאנ רָאנ ,טלעטשרעפ שיטַאמָאלּפיד טשינ ןיוש ,גנול רעד
 ןעדעירפוצ רהעמ ךס ַא ןיוש םעד ןופ זיא רתסא ךילטנעּפָא

 יז טָאה זייווכעלסיּב ױזַא ןוא ,ןעשינערעהוצנָא יד ןופ יוװ ,ןעוועג
 תנותח שגעװ קנַאדענ ןטימס !?ערעװ טנהעוועג וצ ןעּביױהעגנָא
 | ..ןערעטלַא רַאפ ןעּבָאה
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 םייצ קיטש א ךיז ןעּבָאה גינעווניא ןייֿלַא ןעטַאלז ייב

 ךיא ,טסייה סָאװא :סנעטשרע ,ןעלהיפעג ייווצ ןענַאלשעג

 ,גָאז ךיא זַא ןוא ,עמַאמ יד ךָאד ןיב ךיא ?ןעגנערפ יז לעװ

 ?העד ַא ןעגָאז רימ טעװ יז ,טסייה סָאװ ! טגָאזעג ןייז ףרַאד

 -טרעיצַאּפש סָאװ ,רעטכָאט ס'רעקייטּפַא םעד -- סיּפע יז זיא סָאװ

 ךיא ליוו םעד : ןעגָאז לָאז יז סָאװ ,סַאג ן'פיוא םירוחּב טימ םורַא

 ,םשה-ךורּב ,ערעדנַא ןייק וצ ךיילג טינ זיא יז ?טינ םענעי ןוא

 ןוא .."!לעקניייא ןייֵא ס'רעטיװַאלס ?עטחרבַא בר זיא יז

 ?ןוהט גערפ ַא טשינ יקַאט יז ךיא לָאז סאו רַאפ.  :סנעטייווצ

 ךָאד זיא רע ?ּכעיל טינ טרָאפ רעטלא יקַאט רהיא ןיא רעמָאט

 "רַאפ הכאלמ ַא ?ןיוש ןערהָאי יד ןיא ןוא ןמלא ןייֵא טראפ

 ,רנעגוי ַא ,דניק ַא ןעּבָארגַאּב ןעמענ ןעמ לָאז יאמכ ? ןערעיילש

 ןיימ יוװ ,דניק יירטעג רעייט ַאזַא ןוא ?טשינמוא ןוא טסיזמוא

 ןעטַאלז ייּב ךרוד טפיול רעטעּפש .,.."!יז לָאז ןעבעל ,זיא רתסא

 ןעמ טָאה סָאװ;א :ערעדנַא ןייַא רָאג ,הבשחמ ןימ ַאזַא פאק ןיא

 ַא רהיא רַאפ טרָאפ זיא'ס זַא ,דניק ַא טימ ,ןעדער וצ רחיא טיפ

 םעוװ סָאװ ,רעדניק ןהֶא ןוא ךייר ױזַא ,קילג ַא טרָאפ ?תילכת

 ? רימ ייּב ןעציזסיוא ךיז יז טעוװ סָאװ ?םהיא ייּב ןהענּפָא רהיג

 ,עלעווָאּפ סָאד ?ןעּבעג רהיא לעװ ךיא סָאװ ,ןדנ עסיורג סָאד

 עמערַא ןייֵַא ,ןעמענ יז טעװ רע ?ןעכַאמ רהיא לעװ ךיא סָאװ

 לעדיימ ןעסכַאוורעד ַא ךָאנ וצרעד ןוא ? ןערהָאי עגיטנייה ,חמותי

 ךייוו יוזַא ןערָאװעג ס'יסעּפ רעטלַא ךָאנ זיא ָאד ןוא ..."? ןיוש

 ...טזָאלעגוצ קרַאטש ןוא

 ןוא טונ ױזַא ןעשנעמ ןייק וצ לָאמנייק ךָאנ ןיא רעטַא

 רצ ןוא טונ םיצולּפ זיא רע יװ ,ןעזעוועג טשינ טזָאלעגוצ ױזַא

 טעמכ ךיז טָאה רע .ןירעקינלעצ רעד עטַאלז וצ ןערָאװעג טזָאלעג

 .על'האולה ַא טימ ,דסח-תולימנ א טימ רהיא וצ ןעגָאלשעגנָא ןיילַא

 ןָאהטעג גָאז ַא רעטלַא טָאה -- ,"חנמלַא ןייֵא ,ךַאּבענ תונמחר א;

 ןעגָארטעגּפָא סָאד ןעּבאה ןעשנעמ .ןעשנעמ ןעשיווצ לָאמא

 -סטוג ם'רעטלַא ןופ ןערָאװעג ?לעּפתנ קראטש ןיא יז ןוא ,ןעמאיז
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 םייהַא ןערעטלַא וצ ןהענ טשינ עטאלז טעװ ,ךילנהעוועג .טייק
 -- ןע'רתסא םהיא וצ ןעקיש ןוא ,דסח-תולימנ ַא םהיא ייּב ןעטעּב
 ךיז גידנענענענעּב רָאנ .טינ טסַאּפ סע ,ןמלַא ןייַא ; טינ יאדוא
 טימ טלעטשעגּפָא עטאלז ךיז טָאה ,סאג ןיא לָאמנייא םהיא טימ

 .ץרַאה סָאד ןעדערסיוא ?לעסיּב ַא ,םהיא

 ,טוג ַא טימ טרעפטנעעג רעטְלַא רהוא טָאה -- ?ױזַא --

 ריד זיא'ס זַא ,טסואווענ טשינ רָאנ בָאה ךיא -- .םינּפ ךילרהע

 וד טסלָאז סָאװ רַאפ !סטכעלש ןייק ,טלעג ןיא טגנעעג ױזַא

 ,םולשה-ולע ,ן'יול ןייד טיס ?רימ וצ ןעדנעוו טשינ לָאמַא ךיז

 -- ךַאו ענעש (ַא .,ייוצ ערעדנַא יו רָאנ ןעוועג רימ ןענעז
 .ףעלרעדניק יד סיּפע ןעכַאמ סָאװ ןוא ,ונ !שטייטס !שטייטס
 ?יירד ,ךיז טכאד ,טסָאה ?ענייד

 רָאנ -- .עטַאלז טרעפטנע -- .,ןייז טנוזעג ןעלָאז ,יירד --
 / .,תתע-תעל ,גיצניוו רהעז תחנ

 -- .עלעכיימש ךילדניירפ ַא טימ רעטְלַא טכַאמ -- ? תחנ --

 םירוסי וד טסָאה רשפא יצ ?טינ טייצ ןייק ױזַא וד טסָאה סָאװ

 !האיצמ יד ןעגירק טסעו ?רעטכָאט ןייד רַאפ ךודיש ַא טימ

 ?תלותּב ענייפ ץנַאג ַא טסָאה וד ,טגָאז עמ

 ,רעטְלַא ּבר ,ןעּבָאה רעּבָא ףרַאדַאּב עמ .טָאג זיא טּבױלעג --|
 ואוו ,ןהעציירד ןוא ןהעצכַא חכס סעומש ךיא :החלותּב רעד וצ

 ? םָאד ןעמ טמענ

 ...?הגַאד ַא ןיא סָאד טָא -- ,רעטלַא טכַאפ -- !טע --

 טכַאמ רעמָאט ,אּבה* ףיוא סָאד ןיימ ךיא ,עטַאלז ,םינּפ-לכ-לע ,ונ

 וצ ןיירַא קיש ,דסח-תולימג א גיטיונ קרַאטש טספרַאדַאּב וד ,ךיז

 ןופ דניירפ עטוג ,ןעמ טגָאז יו ,טרָאפ ...יתית-אכיהמ ;רימ

 ! ןעטונ א .,,לָאמַא

 ןופ ןעּבָאה ןעּביױוהעגנָא עטַאלז טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ
 ױזַא ןה ,טייצ רעד וצ דסחיתולימג ַא ןה : תובוט לעיפ ןערעטלַא
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 יו ,רשוי יּפלע ,אקסע רעסיורג ןייק טיס טשינ האולה ַא

 ןענעז תובוט עגיזָאד .יד .ןעשנעמ עשימייה ןעשיווצ ,ךילנהעוועג

 יָאוװעג רהָאװעג זיא יז ןוא ,םָאקַאּב ןעלַאפעגסיוא ךיג רעּבָא רהיא

 .קינטנעצָארּפ רעקװעּפעזַאמ ַא ןופ הבוט ַא טסייה סָאװ ,ןער

4 

 .טסַאנ ַא לָאמ-סנק ן'פיוא ךיז ייב זיא רותסא

 -ניירַא ךיז לָאז ּבוטש רעשידיא ַא ןיא זַא ,ךיז טכַאמ לָאמטפָא

 רעדָא ,טכַאדעג ָאד טינ ,רעטונ-טינ א ןייֵלַא ןעידַאנרעפ ,ןעּפַאח

 םהיא טסייו רהָאי רעצרַאװש רעד ,ןױשרַאּפ רעגיטייז ַא ױזַא

 טלָאמעד דרעװו סע ןוא -- ,ןעמונעג ךיז טָאה רע ןענַאו ןופ

 ,ןעזָאלּבעגנָא ,זייּב ןערעװ ןעשנעמ ; תיּב-םולש סָאד ןָאהטעגּפָא

 גידנעסיוו טשינ ןיילַא ,ןערעדנַא ן'פיוא רענייא ט'זגורּב'עגנָא

 "רעפ ךיז טָאה רעטוג-טינ ןימ ַאזַא טָא .ןעוו רַאפ ןוא סָאװ רַאפ

 רעטלַא -- ,ןיירַא ּבוטש ןיא ןירעקינלעצ רעד עטַאלז וצ טעידַאנ

 ןענעז גרַאק .ןהעטש טינ רע לָאז טרָא טוג ןייק ףיוא ,ט'יסעּפ

 ןופ תורצ עטלייהרעפ טשינ ךָאנ ענעי ןע'רתסא רַאפ ןעוועג

 -- םנהיג רעיינ ַא רהיא רַאפ ןעּביױהעגנָא ךיז טָאה ,ןעכיסוי

 טרעהעג יז טָאה טירט ןעכילטיא ףיוא ,טרָא ןעדעי ףיוא {רעטלַא

 ןעוועג רהיא רַאפ ךָאד רעּבֶא ןיא סע !רעטלַא ןוא רעטלַא רָאנ

 יז זַא ,ךילטנעפָא ץנַאנ עמַאמ רעד ןופ ןערעה וצ רעגנירג ךס ַא

 ןערעה וצ רעדייא ,ןערעטלַא טימ ךודיש םעד טרהעגעּב ןוא ?יוװ

 ,רעדנוועּב ןעדעי ןופ ןעשינערעהוצנָא יד טימ ךעלטרעווכעטש יד

 ןעסעומש עגנַאל ןעמַאמ רעד ןופ ןערעהוצסיוא ,רעהַא זיּב יו

 ןילַא ןערעוו ,רעטעּפש ףיוא ןעגרָאזרעפ ןוא ןעּבָאה הנותח ןעגעוו

 ןַאמ 8 ןעמענ ,ּבוטש רענעגייא ןייַא ןיא ,ךיז ייּב עט'תיּבה-לעּב ַא

 סָאד ,טלעוו עטוג א םהיא רַאפ ןעּבָאה ןוא ךס ַא דלענ טיט
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 ןעּבָאה םהיא ,ךיז ןוהטנָא ןעש ,ןעקנירט ןוא ןעסע :טסייה
 ,עטאלז ,יז יו ױזַא טינ ,ןעגָאז וצ ןעּבעל ַא ןופ ןעסיוו ןוא רעדניק
 ןעווערָאה טנייה ףרַאדעּב סָאװ ,רונש ס'רעטיוואלס ?עמחרבַא ּבר
 ,עמרַאי רעד ןיא טנַאּפשעגנייַא ךָאװ עצנַאנ ַא ןייז ,לעזע ןייַא יו
 ...ןעפרַאדעּב רעדניק סָאװ ,ץלַא ןעּבָאה טינ ןעלָאז רעדניק יד ןוא

 -- ץפיז ַא טימ ןעוָאלסיױא עטַאלז טגנעלפ -- ,רעטכָאט ,יע --
 ךיז ,רימ ןופ רעכילקילג ןייז טסלָאז וד ,ןעפלעה טָאג רימ זָאל
 "עג ךיז טָאה עמַאמ ןיימ יווװ ,סוחי ןייק ףיוא ןעװעדַאר טשינ
 רָאפ ןעלמהרבַא בר ייּב ןהעטשנייַא לָאז ךיא ,טלָאװעג ,טעװעדַאר

 .שרעדנַא טינ ,רונש

 טָאה -- ,סוחי רוּפ ַא רעדייא ,דלָאג טיופ ַא רעכיילג --
 ןעמוקנָא דימת טנעלפ סָאװ ,?עטנעי עמהומ יד ןעטלַאהעגרעטנוא
 .ןעסעומש יד ףיוא עדַארג

 רעד ןיא ןעסעזענ רתסא ןזיא ןעגרָאמהירפ ַא ןיא לָאמנייא
 .טייּברַא ןייֵַא טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןיא יז .ןיילַא ענייא םייה
 םיצולּפ .רדח ןיא רעדניק יד ןוא קרַאמ ןיא ןעוועג זיא עטַאלז
 .לעטנעי ןיירַא טמוק

 ! ןעּבעל-רתסא ,ריד ןעגרָאמ טוג --

 .טציז ?וינעמחומ ,הירפ ױזַא {רהָאי טוג --

 ןוא גָאט ןעניטנייה ןעסעזעג גונעג ןיוש ןיּב ךיא ,קנַאד ַא --

 ןערָאװעג גירעזייה שזַא ןיִּב ךיא :;ךיוא ןעפָאלעגנָא גונעג ךיז

 ,רחיא טימ ץְלַא ,רהיא טימ ץלַא ןוא ,גידנעדער

 ?וינעמהומ ,זיא ןעמעוו טימ --

 ,רענייד טימ ןעמַאמ רעד טימ ?'וד טסגערפ ,ןעמעוו טימ --

 ,ריד רעּביא ץְלַא א ?טינ יז טסנעק וד

 ? רָאג רימ רעּביא --
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 ,ןענעירק וצ רהיא טימ ךימ ךיא ּבָאה עשז-ןעמעוו רעּביא --

 ?רעטסעווש ןיימ טימ ךימ ךיא געירק דימת ?ריד רעּביא טינ זַא

 ,ןערעוו טצעזעצ ןָאק לַאנ יד ,רתסא ,תמאּב יקַאט ןיימ ךיא ,ןיינ

 ,רימ טכַאר ,ןוא רעטכָאט ןייא טסָאה וד !סעכלעזַא גידנעהעזוצ
 שינעּפַאח סָאד זיא עשז-סָאװ ,ךיוא עצינ'?זמ-םילש ַאזַא טינ רָאג
 יקַאט ןוא !ןעכַאמ הנותח :לוק ןייא ןיא שינעפיול סָאד ןוא

 ןייד רַאפ רָאנ ,ןעכַאמ הנותח ,יתית-אכיהמ !{ןעכַאמ הנותח דלַאּב
 טימ ךיז ןערַאּפשנייַא ,ןעקילג ןייק ןעכוז טשינ רעּבִא ,ןעכיילג
 העג ןוא ,תידיגנ א ןייז לָאז רעטכָאט ןייס ,ליו ךיא :דלַאװג

 ;דנַאטשמיא טינ ןיִּב ךיא ,יז טנָאז ,רשאב {סיּפע רימ והט

 ןייק -- ןדנ ןייק רָאנ טינ זַא ,טכעלש ױזַא זיא ,יז טנָאז ,טייצ יד

 יז טגָאז ,טסכַאו דניק סָאד !ןעכַאמ וצ ָאטינ זיא וליפא דמעה
 .שטנעמ סיוא ,יז טגָאז ,ןיוש ןיִּב ךיא .קעװַא טהעג טייצ יד ןוא

 יז ליוו ןעליוו ןוא טינ יז ןָאק ריד טימ ןעדער ןיילַא ?זיא סָאװ

 :ןערַאנ טשינ ךיז רימָאל ?ןןעלעוו טשינ יז לָאז סָאװ רַאפ ,רהעז

 סָאד ןוא ,ןיילַא ריד רַאפ קילנ א יקַאט סָאד זיא ,סנעטשרע

 ןעמ לָאז ּפָאט ןעטעפ ַא םורַא ,ןעמ טגָאז יוװ ,יקַאט זיא ערעדנַא

 זיא יװַא יו ,ךיא ןיימ עטַאלז ,ךימ טגערפ יז ...ןערימש ךיז

 ?ןעגָאז רהיא לָאז ךיא סָאװ ,סייו ךיא ?ייּברעד הגשה ןיימ

 : ןעּפַאח וצ סָאװ טשינ ךיז יז טָאה ריד טימ זַא ,רהיא גָאז ךיא

 ,יז טיירש ,עשז-ואוו, ,ןלעּב רעד ,ךיא גָאז ,ןעכוזּפָא ךיז טעוװ סע

 ,טייצ בָאהװ "!רעהַא םהיא רימ ּבעג ?ןלעב רעד זיא עשזיואוו

 ,יז טגָאז ,טלעג ןהָא, "!ןיילַא ןעמוק טעװ רע ,עטַאלז ,ךיא גָאז

 ,עסיוורָאּב ַא ,עטעקַאנ ַא ,ןעּבעל ןוא ּבייל ןהֶא ,םישוּבלמ ןהָא

 בר ?ןזיא סָאװ !וצרעד ענעסכַאװרעד ַא ןוא עמערָא ןייַא

 ,הנ/ '!לעסיּב ַא ךיז טוהט עס ,ַאווױא ,?עקינייא ס'לעמהרבַא

 ךאד רע גָאפ ,ךיא ןייס רעטלַא ,ױזַא ָאי לי רע זַא ,ךיא גָאז

 "?ןענער ן'רעטנוא טהעטש רע ,זיא סָאװ ;ּפַאק ַא ןעטרַאוװדוצ

 טעװ ןעמעוו יּבַא .טרַאוװעג גונעג ןיוש טָאה רע ,יז טגָאז ,ןיינ
 ,יּבקַאי ,ךיד רע ליװ ,וד טזיּב וד תמחמ ןוא ,ןעמענ .טינ רע
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 ס'דניק טימ ,רעדנוזַאּב ןעדעי ןוא ,עמַאמ יד ןוא ,ךיד ,ןעטליגּפָא
 ,ךיא גָאז ,ןעקילג עלַא יד רַאפ ןעשָארג ַא ריד ַאנ, ..רעדניק
 רעד יו טוג יקַאט זיא רעטכָאט רעד זַא ,לָאמ גרַאק ךיז טכַאמ סע
 ? ןָא טהעטש ייז יו ,ןערעגנוה עמַאמ-עטַאט ןוא ,ךיא גָאז ,טלעוו
  טגנערב ,ונ "! תוכרּב יד ןעּבָאה לָאז ךיא ,ךיא גָאז ,יואדיוא-יוא
 רעדניק ס'עמולּב רשֲאּב ,רעדניק ס'עמו 5 ף ןופ היאר ַא רימ יז
 ןעמ טגירק עשזיואוו, ,הנמלַא עטסיוו ַא ,עמַאמ יד סיוא ןעטלַאה
 ןיא ,רימ יז טגָאז ,רתסאק "?רעדניק עכלעזַא ,ךיא גָאז ,ךָאנ
 רעסַאװ ןיא ןהעג ןעגעו סעמַאמ רעד ןופ ,ז טגָאז ,טסעװ וד ; ענעגייא ערהיא רַאפ ןייז ריקפמ ןעזָאל ךיז טעוװ סָאװ ,דניק ַאזַא
 ריד טימ ןָאק יז סָאװ ,יז טגָאז ,זיא קילגמוא רעצנַאג רעד .ןיירַא
 "..ךשפניחממ ? דניק ןעגייא ןייֵא ןופ רעטנעהענ ךָאנ ןייז ןָאק סָאװ ?ןעמעש וצ ַאד ךיז ןעמ טָאה סָאו ,טיײקשירַאנ ַא ,ךיא גָאז ,ךיוא זיג סָאדח ..."ןעסעומש טינ םינינע עכלעזַא ןופ

 ןעבָאה ,ןסלק בר ןוא עטַאלז ,לעטנעי ,יירד יד ןוא ,ןמלק ּבר פעסיג ַא רעטעטש ןוא ,עטַאלז ןעמוקעגנָא זיא רעטרעוו יד ןיא
 .טנייוועצ רָאג עטַאלז ךיז טָאה טצעל -ןַצ .,רועיש ַא ןהֶא תוישעמ טימ ןוא םילשמ טימ ,ןעשינערעה -וצנֶא טימ .דער אמזוג ַא גידנעקָארּבניירַא ןוא ןערעדנַא םעד רענייא גידנ'הנעט'נייא ,טדערעג גנַאל גָאט םענעי ךיז ןעשיווצ

 ןיימ ואוו ,וצניהַא ןהעג רעכיילנ זיא ,ןעּבעל ַאזַא רעדייא --
 ...םורַא-ןוא-םורַא ,ךרוד ןעהעזוצ ףרַאד ךיא סָאװ ,תורצ יד ןעהעזוצ טרָאּפשרַאפ רע זַא ,אנקמ יאדוַא םהיא ןיּב ךיא ,חמא םעד ךייַא גָאז ךיא !טייצ רעד רַאפ ןעגנַאגעגקעװַא זיא יול

 הבוט ןייד ןוא הבוט רעייז ןעהעטשרַאפ ןוא שטָאח ןעסייוו סאו ,רעדניק עכלעזַא שטָאח טסָאה וד ,טָאג ןעקנַאד -- .טשימעגניירַא פעטנעי ךיז טָאה -- .ןעּבעלירעטסעװש ,טשינ גידניז --
 ...ךעלדיימ עגיטנייה ןעשיווצ רעדניק לָאמַא סיוא ךיז טיג פע יו ,רעדיוו-רעדיק ףיוא טשינ ריד ןעהעג ןוא
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 רעד ןעלהעצרעד ?ףיורעד ןעגָאז טנָאקעג רתסא טָאה סָאװ

 יז םָאה רע ןוא ןעליסוי ףיוא טקוקעגסױרַא טָאה יז זַא ,עמַאמ

 יקַאט טסַאּפ סע ?סָאד טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ ? טרַאנענּפָא

 יז יצ :ןעלהעצרעד וצ ךָאנ סעכלעזַא לעדיימ שידיא ַא רַאפ

 ךיז לאז סָאװ ,יז זיא רעוו ? ןערעטלַא ףיוא ןורסח ַא ןעגָאז לאו

 ױזַא יו ?ודיש ַא ןענעוו ןעמַאמ א טימ ן'הנעט'סיוא ןעלעטש

 ןוא ?ןעדער וצ ןעכַאז עכלעזַא ןופ ליומ סָאד ראג ךיז טנעטש

 ערעטיּב רהיא .לזמ-םילש רעדנַא ןייַא ןייז טעװ ,רעטלַא טינ זַא

 טהעטשרעפ יז ;?עלהעצרעד טינ רענייק רהיא ףרָאדעב ענאפ

 רעשידיא ןייק, ןוא ,הלכ עמערָא ןייַא ןעדיא ייּב טסייה סָאװ ,ןיילַא

 ןעמונעג יז ןעּבָאה ץלַא ןופ רהעמ רָאנ ..."ָאטינ זיא ריטסַאנָאמ

 "נייק ןעהעזוצ טנַאקעג טשינ טָאה יז סָאװ ,ןערערט סעמַאמ רעד

 ייר ןיפ דנעה יד ןיא ןעּבעגעגרעטנוא ךיז טָאה יז ןוא -- ,לָאמ

 רהיא ןעגרָאזרעפ ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ,טלָאװעג ןעּבָאה סָאװ

 וצ ןעבָאה ייז לָאז יז ,גידנעטש ףיוא ןעכַאמ ךילקילג יז ,תילכת

 ןעדניּב טזָאלעג רתסא ךיז טָאה ,עלעפעש ַא יוװ ,?יטש ...ןעקנעדעג

 טשינ ,טגנַאלרעפ רהיא ןופ טָאה עמ סָאװ ,ץלַא ךיז טימ ןחט ןוא

 .שיטייל ןוא ןייפ ,ליטש ,ַאש ,גנוצ ןייק גידנערהעקרעגיא

 ענייז ןעגעק טלעטשעגסיוא ןעש טייז ןייז ןופ ךיז טָאה רעטלַא

 ףיוא תואצוה עלַא טימ לָאמ-סנק סָאד ןעמונעג טָאה ןוא םינתוחמ

 ןוא דלימ ,ךייוו ױזַא ֿלָאמ ַא טימ ןערָאװעג סיּפע זיא רע .,ךיז

 םהיא ףױא טָאה -- ,"הכמ ַא ֹוצ םהיא געל שטָאח; .טוג

 גידנעמַאלּפ ןוא קירוצ ןוא ןיה גידנעצנַאטמורַא ,טגָאזעג לעטנעי

 עדוייימ ןָאהטעגּפָא ָאד טלָאװ יז יװ ךיילנ ,רעייפ שילעה ַא יוװ

 יד ףױא טקוקעג טָאה עטַאלז .טפעשענ ךילקילג ַא רַאפ סָאװ

 ,לָאמ-סנק םעד רַאפ ךָאנ טיירגעגוצ טָאה רעטלַא סָאװ ,תונתמ-הלכ

 םענייאניא טצַאשעג ,דנַאה ןיא ןעטלַאהעגרעּביא לָאמ עכילטע ייז

 ףיױא םעט'ניבמ ערעדנַא ךָאנ טימ ןוא ןעלטנעי טימ ,ןעניירּב טימ

 ןעוועג טינ רעטלַא ךָאנ זיא לָאמנייק ,גרַאװדלָאג ףיוא ןוא ?לערעּפ

 רָאנ ןערָאװעג רע זיא דלימ ןוא ,דניצַא יוװ ,נידוועדערעּב ױזַא
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 רעד םישובלמ ,ךיז ףיא רע טמענ חנותח יד :עבטה ךרדל ץוח

 -עג סָאד טָאה עטַאלזא .ךיז ףיוא תואצוה עלַא ,ךיז ףיוא הלכ

 ןיא טסעומשעג ןעמ טָאה ױזַא -- "!טינ ערה-ןיע ןייק ,ןעפָארט

 רהיא ןיא ןעמ זַא ,טגָאזעגסױרַא שוריפב טָאה עמ ןוא טדָאטש

 ַאזַא ןעשנואוועג ךיז טלָאװ דיא רעקוװעּפעזַאמ רעכילטיא  ,אנקמ

 .רעטכַאט רהיא טימ ןעפָארטעג טָאה עטַאלז יו ,ןעמערט ױזַא ,קילנ

 ןעמ טָאה -- ?קילג ַא ןיא'ס ּביוא ,רהיא טסעומש סָאװ --

 ַא ןעמענ !סנ אזַא ךיז טפערט םירוּפ עלַא טשינ -- .,טגָאזעג

 ,ןעגנעלקַאּב ןוא יז ןעגנעהַאּב ,טהענ ןוא טהעטש יז יוװ ,לעדיימ
 יזַא !קילג ַא טָא !עט'תיבהדלעּב עניטראפ א רַאפ ןעכַאס

 ! ןעפערט

 ! ןעפַארטעג שטייטס !קילנ ַא שטייטס --

 יד ןעטַאלז וצ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז לָאמ-סנק ן'פיוא
 יד .רעּבייוו ןוא ןעדיא ,דניירפ עטוג ױזַא ןוא החּפשמ עצנַאג

 קוק ַא .ןזח רעד קילאומש ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ןעּביירש םיאנת

 טרעטלעעג ױזַא לָאמ א טימ זיא רע יוװ ,ןעקילאומש ףיוא גידנעוהט

 .ןעצרַאה ןיא ןעסירענּפָא ןעטַאלז ייּב ךיז טָאה ,תורצ רַאפ ןערָאװעג

 ַא ןוא םהיא וצ ןהענוצ וליפא טנַאקעג טשינ רָאנ ןיוש טָאה יז

 ןעוועג יז ןיא וצרעד .ןעליסוי חכמ ךיז טרעה סָאװ ,ןוחט גערפ
 רעּבייו יד ןעשיווצ ןערָאװעג זיא סע .טסעג יד טימ ןעמונרעפ

 ייז זַא ,ןייז ןָאק רעּבייו ןעשיווצ יו רָאנ יקַאט ,יירעדערעג ַא

 עּלַא ןעגָאה ייז ;החמש ַא ףיױא ךָאנ ןוא ,ףיונוצ ךיז ןעּביולק
 רעדנַא ןייֵא טלהעצרעד טָאה עכילטיא ,ןעדער ןייא ןיא ןעטלַאהעג

 עמ ואוו ,טסואוועג עֶלַא ייז ןעּבָאה ןענעווטסעד ןופ ןוא ,השעמ

 טכאמעג קזוח גונעג ןעּבָאה ,ךילנחעוועג ,ןעליּבסנַאמ יד .טלַאה

 "!זנעג יד ןעשיווצ יוו טָארוקַא ,רָאנ טהעזע :רעּבייוו יד ןופ
 ןעקנורטעג ןוא טרעכיורעג ,טדערעג גונעג ךיוא ןעמ טָאה ןיילַא ןוא
 ןוא סטוג סָאדלַא ןערעטלַא ןוא ןעטַאלז גידנעוועשניוו-וצ ,םייחקי
 -רעפ טימ ןוא ץפיז ַא טימ ,לארשי ?לכ ן'פיוא תומחנו תועושי
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 נידנעקנירט ,ןזח רעד קילאומש .ילעטס רעד וצ ןעניוא עטצנַאלג

 ןעוועשניוו ןעּביֹוהנֶא טלָאװעג סיּפע טָאה ,"םייחלא ןעטַאלז וצ

 ןיא ןוא "!יוא .,.,ןעבעג טָאג זָאל; :עינאװעשניװ ןימ א רהיא

 ןעפעיט ם'נופ "יוא, םעד גידנעזָאלסױרַא ,ןערָאװעג טקאהעגרעביא

 םהיא טָאה ןוא ןענַאטשרעפ "יואת םעד טָאה עטַאלז .,ןעצרַאה

 ,םלוע ןענירעביא םעד וצ גידנעהעגקעוװַא ךינ ,"ןכָאת טרעפטנעעג

 ףיוא טרַאװעג ןוא ךעלזעלנ ענעסָאגעגנָא טימ ןעסעזעג ןענעז סָאװ

 ןייז ףיוא רעדנוזעּב ןעדעי ןערעפטנע ,ייז וצ ןהעגוצ לָאז יז ,רהיא

 ןעגנַאגעגמורַא זיא ןמלק בר ןייא רָאנ .,זיא גהנמ רעד יוװ ,"םייחל,

 רעטנורַא דנעה יד טגנעלרעפ ,יירפ ןוא קנַארפ בוטש רעד רעביא

 ,רימת ןיא רעגייטש ןייז יו ,ןיילַא ךיז טימ טסעומשעג ןוא

 ,ּפָאק ן'טימ גידנעלקַאש ןוא ןרעטש ן'טימ ייּברעד גידנעשטיינק

 ןמלק בר .םינינע עפרַאש ןיא טפעיטרעפ זיא סָאװ ,שנעמ ַא יו

 ;"יתיתכהמ לעסיּב ַא; ןופ טגָאזעגּפָא טינ לָאמנייק ךיז טָאה
 .טַאהעג טנייפ טשינ רָאנ ןעּפָארט ןערעטיּב םעד טָאה רע ,הּברדַא

 ןוא ןעקנירט וצ ןעוו ,ןעסיוו ףרַאדעּב תעדירב ַא שנעמ ַא רָאנ

 ,ןייפ רחעז -- הנותח ַא ףיוא :טייצ ַא זיא ץלַא ףיוא .טינ ןעוו

 רעהעג סע יװ ,ךיז ןעקנירטנָא ןמלק ּבר ךיז טניגרעפט טלָאמעד

 ; תועונת עקסנַאידעמָאק ,ןעלעטשנָא ײלרעלַא ןעכַאמ ןוא ,ןייז וצ
 ןעסעומש הרַאדעּב עמ ןעוו טלָאמעד ,לָאמ-סנק םיייּב ,דניצַא רעּבָא
 ַא ןעוו ,טלָאמעד ,ש"חר יו ,ןינע ַאזַא ןעגעוו םידדצ עדייב טימ

 -תונכרש ן'ראפ ךיז ןעגניד ,ןעלטרַאגרעטנוא טונ ךיז ףרַאדעּב ןכדש
 רעד .ןעקנַאדעג עלַא ייּב ןייז ןעמ ףרַאדעּב טלָאמעד -- ,דלענ

 רעּבָא ,ןיירַא טעוװ סע לעיפיוו ןעקנירט געמ ,טינ סָאװ רַאפ ,םלוע
 חומ ןערעטיול ַא ןעּבָאה ,ּפָאק ןעטלַאה ףראדעב רע -- ןמלק בר

 ...טלעוו רעד ףיוא ןוהט וצ טָאה רע סָאװ ,ןעסיוו ןוא

 הלכ יד לָאמיסנק ן'םיוא ןעמ טָאה םַארערַאט טיורג תמחמ

 עלעקניוו ַא ןיא ןעסעזענ ךיז זיא רתסא .ןעהעזעגסיױרַא טשינ רָאג

 טשינ ,ךעלדיימ ענעסכאוורעד ןיוש ףניפ ,רעטכעט ס'עניירּב טימ

 .ןערהיפ תפוח רער וצ עניטייצ עלַא רָאנ ,ענעש גירעּביא ןייק
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 ןוא ךעלד'נח טכַאמעג ,ךיז טלעקסיּפעג ,טדערעג עלַא ןעּבָאה ייז
 -יוא ,רעּבָא הלכ יד .הלכ יד ןעכַאמ וצ ךיליירפ ידכּב ,טכַאלעג
 ןעוועג ןיא רתסא !ןעכַאמ וצ ךיליירפ ןעוועג רעווש זיא ,העוו
 טקוקעג ןעּבָאה ערהיא ןעגיוא יד ןוא ,טכַארטרעפ הנושמ סיּפע
 -.סױרַא טנַאקעג ןעמ טָאה ךָאנ ןעקוק רהיא ךָאנ .טייוו ץינרע
 יז ןוא רהיא וצ טדער עמ סָאװ טינ טרעה יז טעמכ זַא ,ןעהעז
 טינ ָאד יז טציז סיּפע ;ךיז טוהט רחיא םורַא סָאװ טינ טהעז
 ...עדמערפדדליוו ַא יו ,טסַאנ א יװ רָאנ ,ןעציז ףרַאדעּב הלכ ַא יו
 טָאה ןתח רעד סָאװ ,לערעּפ יד ןעגָארטעגוצ רהיא טָאה עטַאלז
 טייקלעגרָאג ַא :גנורעיצ עגירעּביא יד ךיוא ןוא ,טפיוקעג רהיא
 טימ לעטייק ןעדלָאג ַא ,שָארּב ןערעייט ַא ,זלַאה ן'פיוא ערעייט ַא
 ,ערעייט ןעגניררעהיוא ענעטנַאילירּב רַאּפ ַא ,סרעייט ַא לערעגייז ַא
 ,ערעייט ךעלרעגניפ ןוא ערעייט ייווצ ןעטעלסַארּב ,תופירח ַא רַאג
 ערעייט רָאנ ,עט'נוכשמ'רעפ ,םינּפַא ,ענעגָארטעג וליפא ןיוש
 עניזָאד יד ףיוא עלַא טימ ךיילג טקוקעג טָאה רתסא ,ךעלרעגניפ
 ייז טָאה יז ;טקנעשעג רהיא טָאה רעטלַא סָאװ ,תונתמ-הלכ
 ךיז רעהענ סע יוװ ךיילנ ,שנעמ רעגיטייז ַא רָאנ יו ,טכַארטעּב
 -כַארטעּב .ןעמ טניימ יז טינ יו ךיילג ,ןָא טינ רהיא טימ רָאג
 טשינ ּפָאק רעד רָאג רהיא ןיא ,תונתמ-חלכ עגיזָאד יד גידנעט
 ןעּבָאה ייז הטרעוו ַא רַאפ סָאװ ,טינ ךָאנ טהעטשרעפ יז ; ייּברעד
 ןױש טהעטש יז זַא ,ןעּבעל ןעשלעדיימ רהיא ןיא רהיא רַאפ
 ןופ סױרַא יז טהעג טָא-טָא זַא ,טייז רענעי ףיוא בלַאה רעכעה
 ןייֵא זיא דלאּב טָא זַא ,תושר ס'נַאמ םעד ןיא תושר ס'עמַאמ רעד
 ,תומולח עכילקילג ,ענעדליג ,עטוג ענעי ,תומולח ערהיא וצ קע
 ,דניצַא ךָאנ טגנערּברעפ יז עכלעוו ןיא

 טָאה טדָאטש עצנַאג יד שטָאח זַא ,ןעגָאז תמא םעד זומ עמ
 רעד ףיוא ץינרע טַאהעג הנותח טָאה רע זַא ,ןעליסוי ןופ טדערעג
 יז ,טסייה סָאד ,טּבױלגעג טשינ טראפ טָאה רתסא רָאנ ,טלעוו
 עטכַארטעגסיױא ןייֵא זיא'ס זַא ,ןעדערנייא ןיילַא טלָאװעג ךיז טָאה
 טָאה סע .סעקטָאילּפ רעקװעּפעזַאמ יד ןופ עקטָאילּפ ַא ,השעמ
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 ןוא ריס יד ךיז טנעפע טָא זַא ,ט'מולח'ענ ץלַא ךָאנ רהיא ךיז

 ןעװעג ןיא סָאװ רענענייא רעד ,ןייֵלַא עליסוי ןיירַא טמוק סע

 רַאפ ןעמעש טינ ןיוש ךיז יז טעוו טלָאמעד ןוא -- רעהירפ

 ייז זַא ןעמַאמ רעד ןעלהעצרעד עטשרע יד טעװ יז ; םענייק

 ןייֵַא גנַאל ןיוש ייז ןעשיווצ זיא'ס זַא ,הלכ-ןתח גנַאל ןיוש ןענעז

 יז טהעטש ,עגיזָאד סָאד נידנערעלק ןוא ..ךַאז עטרדערעגּפָא

 רעטלַא סָאװ ,תונתמ-הלכ יד טכַארטעּב ןוא ןעמעלַא טימ ךיילנ

 םקוק ,טייז רעד ייּב טהעטש עטַאלז ןוא ,טיירנענוצ רהיא טָאה

 םזייו םע .רַאפרעד טָאג ןעקנַאדװ :טלעווק ןוא רהיא ףיוא

 ןעּבעל טוג ַא רָאנ טָאג ּבעג ו ןעדעירפוצ זיא דניק סָאד ,סיוא

 ךיז טניפעג טייצ עצנַאנ יד ..."ךס א גונעת טימ תחנ לעיפ טימ

 יז טינ יו ךיילנ ,עדמערפידליוו ַא לָאמ-סנק ן'פיוא ךיז ייּב רתסא

 ךעלּפעט ענעכָארּבעצ יד ןופ ּפָאלק ןעטשרע םיייּב רָאנ ,ןעמ טניימ

 סיּפע רהיא ךיז טלָאװ סע יו ךיילנ ,רתסא טלהיפרעד רעלעט ןוא

 ערהיא ןופ סױרַא ןעלַאפ תונתמ-הלכ יד .,ןעצרַאה ןיא ןעסירעגּפָא

 ,טלהיפ יז ןוא ,ּפָאלק ם'נופ טשּפ םעד טהעטשרעפ יז ןוא ,דנעה

 ,ןעּבעל יירפ רהיא וצ ףוס ַא ,ףוס ַא זיא ןָא טונימ רעד ןופ זַא

 ַא ןוא ,תומולח עסיז ,ערעייט ,עכילקילג ענעי ערהיא וצ ףוק ַא

 .דניצַא ריפ רהיא טהעטש ןעּבעכ יינ ַא ,טלעוו עיינ

221 

 רעד ןעגעוו השעמ יד טכַארּבעג ָאד דרעוו םע

 .ידעלנה התפי ןופ רעטכָאט

 ןענעו טלהעצרעד דרעוו סָאװ ,השעמ יד רהיא טקנעדעג

 ?רעטכָאט ס'ידעלגה התפי
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 וצ רדנ ַא ןָאהטענ חתפי טָאה - רדנ תתפי רדיוג
 ןא -- רמאיו ,ןעּבירשעג קוסּפ ןיא טרָאד טהעטש ױזַא ,טָאג
 םעד ,טָאג רעּבעיל ,ןעּבעג רימ וד טסעװו :טגָאזעג ױזַא טָאה רע
 ךיא ןעוו ,וצ ריד ךיא גָאז ,דנעה עניימ ןיא ,ןומעדינּב יד ,דנייפ
 ןהעגסיורַא טעװ סָאװ ,רעטשרע רעד זַא ,םייהַא םולשּב ןעמוק לעוו
 םהיא ריד ?עוו ךיא ,רענייד רע ןיא ,רימ ןעגעקַא בוטש ןופ
 ןוא :ןעווענ ױזַא יקַאט ןזיא סע ןוא .הלוע ןּברק ַא רַאפ ןעקנעש
 ןיא ןעמונעגנייא ייז טָאה ןוא ןעגָאלשעג ןומעיינּב יד טָאה חתפי
 םהיא ןיא ,ןירַא טדָאטש ןיא גידנערהָאפניירַא ןוא ;} המחלמ רעד
 ַא טימ ןעגעקַא ןעגנַאגעגסױרַא רעטכָאט עניצנייאנואנייא ןייז
 רעד !ןעמוקעג ןיא עטַאט רעדפ :גנַאזענ ַא טיס ןוא החמש
 טסיװ ןערָאװעג םהיא זיא ,ןעהעזרעד יז טָאה חתפי ןוא "!עטַאט
 "יד ךיז ףיוא ןעסירעצ טָאה רע ןוא ; ןעצרַאה ן'פיוא רעטיּב ןוא
 ,עניימ רעטכָאט ,רימ וצ זיא העוו, :טנַאזענ טָאה ןוא רעדיילק
 ךילקילגמוא ךימ ךָאד טסָאה ! ןערָאװעג ךיא ןיּב טרעטסניפרעפ
 ,טָאג רַאפ ןָאהטעג רדנ ַא ךָאד ּבָאה ךיא ,שטייטס !טכַאמעג
 רענייז רע זיא ,ןעמוק ןעגעקַא רימ טעװ סָאװ ,רעטשרע רעד זַא
 וד טסָאה. -- "1 ? ןעמ טוהט סָאװ ,רעטכָאט ,דלַאװג -- ,ןּברק ַא
 רעטכַאט יד םהיא טָאה ױזַא -- ,רעגיצרַאה עטַאט ,טגָאזעג ױזַא
 זַא ,םעדכַאנ ,דער ענייד ןייז םייקמ וד טספרַאדעּב -- טרעפטנעעג
 טעּב ךַאז ןייא ;דנייפ ענייד ןיא ןעוועג םקונ ױזַא ךיז טָאה טָאג
 ,םישדח ייווצ רָאנ טייצ רימ ּבעג ,רעטָאפ רעּבעיל ,ריד ןופ ךיא
 ןענייוו ןעטרָאד ןוא גרעּב יד ףיוא ןהעג ןענָאק רימ לָאז ךיא ידכּב
 רעד ןוא ,"סעט'רבח עניימ טימ ךיא ,ןערהָאי עגנוי ענייס ףיוא
 .ןענייו גרעּב יד ףיוא ןהעג לָאז יז ,טזָאלעגּפָא יז טָאה רעטָאפ
 סע ןַא ןוא .סעט'רבח ערהיא טימ יז ,רהָאי עגנוי ערהיא ףיוא
 טרהעקענמוא ךיז יז טָאה ,םישדח ייווצ יד ןעגנַאגעגרעּביא ןענעז
 ױזַא ,רהיא טימ ןָאהטענ טָאה חתפי ןוא ,רעטָאפ רהיא וצ קירוצ
 קוח ַא ןעוועג ןזיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא .ןעוועג זיא רדנ ןייז יוז
 רעטכעט עשידיא ןהעגסיורַא ןענעלפ רהָאי עלַא זַא ,ןעדיא ייּב
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 עכילקילנמוא יד ןערעיודעּב ןוא ןענייועּב וצ גרעפ יד ףיוא

 ... ידעלגה חתפי ןופ רעטכָאט

 עשידיא ןוא ,ןערָאװעג ןעסעגרעפ גנַאֿל ןיוש זיא גהנמ רענעי

 ָאד ךיז טסעומש סע  .םיגהנמ ערעדנַא טנייה ןעּבָאה רעטכעט

 ןיא טכַאמ עמ סָאװ ,"לָאמ-ןתח? ןץ'טימ "לעיּפשרַאפ; םער ןעגעוו

 רָאנ הלכ רעד ייּב הנותח רעשידיא רעכילטיא רַאפ עקוועּפעזַאמ

 ירכּב ,ךעלדיימ יד ,סעט'רבח ערהיא דובכל ןוא הלכ רעד דובכל

 םע ד ןעצנַאטּפָא ןוא ןענעגעזעגּפָא ךיז ייז טימ ןענָאק ךיז לָאז יז

 םעד טכַאמענ דרעוװו "לעיּפשרַאפ, סָאד .ץנַאט ןעט צע 5

 ךעלדיימ יד .ּבוטש ןיא הלכ רעד ייּב ,הּפוח רעד רַאפ סָאװ ,תּבש

 ײסנַאיל ַא ,לירדַאק ַא ,רהעש ַא טצנַאט עמ ןוא וצדןעגניז ןייֵלַא

 ןוא ךעלסינ טקַאנק עמ ,טצנַאט עמ ,טגניז עמ ,עקלָאּפ ַא רעדָא

 ּפִא ךיז טנעגעזעג יז .לָאמ עטצעל סָאד הלכ יד חמשמ זיא ןעמ

 יד סעט'ובח ערהיא טימ ןוא ןערהָאי עשלעדיימ ערהיא טימ

 ןיירַא טמוק ןוא לעּבייוו ַא דְלַאּב ךָאד דרעוװ יז יו ױזַא ,ךעלדיימ

 רעד ןופ גָאט םעד רָאּפ-טמוק ענעגייא סָאד .רעּבייװ יד ןעשיווצ

 סָאד ןעטלַאה ךעלדייס :ּבוטש ןיא הלכ רעד ייּב ךיוא ,הּפוח

 ןע ט צע ? םעד הלכ רעד טימ ןעצנַאטּפָא ןעמוק וצ הוצמ ַא רַאפ

 טימ וצ-ןעקסעילּפ ןוא טייז רעד ייּב ןעהעטש רעּבייזו ןוא ,ץנַאט

 דימת ןופ עקוועּפעזַאמ ןיא ּפֶא ןעמ טיה גהנמ םעד טא .דנעה יד

 ,ךילנהעוועג ,ןעמ טָאה הנותח רעד ףיוא ןע'רתסא ייּב ךיוא ןוא ,ןָא

 ,וליפא טייקגיניילק ןייק טזָאלעגכרוד טשינ ,םיגהנמ עלַא טיהעגּפָא

 עלַא ןוא ,ץנַאט ןעטצע5 םעד טצנַאטענּפָא טָאה רתסא

 "נָא טנַאקעג טשינ טַאז רָאג ךיז ןעּבָאה ךעלדיימ רעקוועּפעזַאמ

 ,סַאלּב ךילקערש ןעווענ זיא יז שטָאח ,םינּפ ןעש רהיא ןיא ןעקוק

 ףרַאדעּב הלכ ַא ,סיוא טינ טכַאמ סע רָאנ ,עטדיוט עֶלַא יו טדיומ

 טָאה ,סנעטייווצ ,ןוא ,הלכ ַא טסַאפ ,סנעטשרע : ךילכיילּב ןייז

 םוצ ?טשינ סָאד טסייוו רעוו -- ןעגרָאז וצ סָאװ הלכ ַא יקַאט

 ,סערעשטוק טכַאמעג עניירּב עמחומ יד רהיא טָאה לָאמ ןעטצעל
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 טימ טרערעג ייּברעד ,רָאה ענעש עצרַאװש ערהיא ןופ ךעלעזיירג
 ןעשרעּבייװ םוצ זייווכעלסיּב יז טיירנעגוצ ,הנותודה ןינע ןופ רהיא
 ַאזַא םינּפ ןעש רהיא וצ-עּבענ ךעלעזיירג עגיזָאד יד .רענייטש
 ַא רהיא טיג ןוא ןעטלַאהנייַא טינ רָאג ךיז ןָאק עניירּב זַא ,ןח ןימ
  +:השעמ תעשּכ נידנענָאז ,ןרעטש ןיא שוק

 םענעדלינ אזַא טימ םינּפ גיטכיל ַאזַא ,ןעּבעלכ ,הריבע ןייַא --
 ,לזמ ךָאנ טסָאה וד ,רתסא ,השקשינ רָאנ .ןעקעדרעביא ּפָאק
 ןעשיווצ ,םורָאװ ,ןיירַא טרָא טונ ַא רהעז ןיא ןיירַא טסלַאפ וד
 ריד ךיא ףרַאדַאּב דניצַא דנַאטש ס'עמַאמ ןייד ,גידנעדער זנוא
 עמַאמ ַא .,רימ ןופ רעסעּב סָאד טסייוו וד -- ןעלהעצרעד טיג
 סיוא-טהעטש עמַאמ א ,ךילקילג ןייז לָאז דניק סָאד ,יאדוַא ליוװ
 -רעד יז זיּב ,סױרַא טונ רהיא ןעכירק ןעגיוא יד ,ןעגיטהעוו גונעג
 -םא ,ןייז טסעו :;הּפוח רעד רעטנוא דניק רהיא ןעהעז וצ טּפעל
 ןוא ...םעט םעד ןעלהיפ וד טסעװ ,עמַאמ א ןיילַא ,םשה-הצרי
 ךרוד לָאז יז זַא ,ריד- ייַּב טנעידרַאפ טָאה ,השקשינ ,עמַאמ ןייד
 .לעסיּב ַא טנעה יד ךיז ןערהיפעצ ןוא ןערעוו ןעפלָאהעג ריד
 ןופ ןוא ,ןעּבייר דימת ךיז ןעמ לָאז ןעגָאװ ןערעווש ַא ןעּבענ
 ...ךעל'מידיגנ סױרַא ןעמוק ,רתסא ,םידיגנ

 ,ןע'רתסא וצ טגָאזעג עניירּב טָאה רעטרעוו עטוג ךס ַא ךָאנ
 ."לָאמ-ןתח םוצ רָאה יד טכַאמעג טכערוצ רהיא טָאה יז תעשּב
 ןעט צע? רהיא טצנַאטעגּפָא טָאה רתסא זַא ,לָאמ-ןתח ן'כָאנ
 -ןַּברק רהיא ןעגָארטעגרעטנוא עניירּב עמחומ יד רהיא טָאה ,ץנַאט
 ,טינ סָאװ ןוא ןענווַאד ףרַאדעּב יז סָאוװ ,רהיא גידנעזייוונא ,החנמ

 עמהומ יד רהיא טָאה -- ,עניימ רעטכָאט ,אטחילע וצ .--
 יז זַא ,הלכ ַא .ןענייוו וד טסלָאז אטח-לע וצ -- טגָאזעג עניירּב
 ם'ייּב ןעבעל טוג ַא טָאג ייּב סא יז םעּב ,אטח-לע וצ טנייוו
 ,עניימ רעטכָאט ,טנייה ריד ייּב זיא סע .רעדניק עטוג ןוא ןַאמ
 ,טָאג רַאפ ןענייוו ףרַאד עמ  ;רווּפכ-םוי ,לידבהל ,יוו ,ןידה-םוי ַא
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 ןעּבעגרַאפ ,עילָאד עטוג ַא ןענעכייצנָא ,ןעמירַאפרעד ךיז לָאז רע

 ...דניז יד

 ,ץרַאה טימ ןענוװַאד החנמ טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה רתסא

 ;טנייװעג קַאמשעג ייּברעד טָאה ןוא ,ןייז וצ ףרַאדעּב סע יו

 רהיא טָאה עניירּב עמהומ יד יװ ,דניז ערהיא ףיוא טינ רָאנ

 ,דניז םוש ןייק טלהיפעג טשינ ךיז ןיא טָאה רתסא ןעד ,ןעסייהעג

 טָאה רַאפרעד רָאנ .ןעטייל ןעגעקַא טשינ ןוא טָאג ןענעקַא טשינ

 רהיא ייַּב ךיז טָאה ןערערט ןופ לַאװק רעד ?ייוו ,טנייוועג רתסא

 ,קַאמשעג ױזַא ןוא ,ןיילַא ראג טנייוװעג ךיז טָאה סע ;טנעפעעג

 םָאה יז ואו :ןענייוו וצ סָאװ טַאהעג טָאה רתסא {  גנירג ױזַא

 ,רעטסניפ ןוא רעטיּב ,טסיוװ ןעוועג רהיא זיא ,ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז

 טשינ יז טָאה ןעכַאמ גירלוש ןעצימע ,ןעמעוו ףיוא ךיז ןענָאלק ןוא

 טלָאװעג ױזַא טָאה יז סָאװ ,עמַאמ יד גידלוש זיא סָאװ .טנַאקעג

 רעצנַאג רהיא ןוא עמַאמ ַא זיא יז ?םעדייא ןייֵַא רַאפ ןערעטלַא

 .עט'תיּבהילעּב עכייר ַא ןייז לָאז רעטכָאט רהיא ,זיא שנואוו

 ליוו יז זַא ,ןעמַאמ רעד ןעגָאז טבורּפעג ןעד ךיז טָאה יז ,םינּפַא

 רעד ןעגָאז סָאד טעװ יז ,טסייה סאו ןוא ?ךודיש םעד טינ

 ױזַא זיא לזמ רהיא סָאװ ,רתסא טנייוו ףיורעד ףיוא .,.? ןעמַאמ

 -סיוא ךיג ױזַא ךיז טָאה קילנ רהיא סָאװ ,ןעגנַאגעגרעטנוא ךיג

 ךיז טלָאװ רעוו .טרַאנענּפָא סואימ יז טָאה עליסוי סָאװ ,טזָאלעג

 זַא ,רהָאי רֶאֹּפ ַא טימ רעהירפ ןע'רתסא ןענָאז ןעמונעגרעטנוא סע

 ..? ןעזָאלסױא ױזַא ךיז טעוו סע

 -ןּברק םעד טסינעּב ,ןעצרַאה ןיא אטח-לע ךיז טנָאלש רתסא

 ןעגעװ םינ השעמ תעשּב גידנערעלק ,ןערערט עסייה טימ החנמ

 םָאה יז סָאװ ,עליסוי ,שטייטס .,ןעליסוי ןעגעוו רָאנ ,דניז ערהיא

 ,םהיא ףיוא טלעטשעג לעיפ ױזַא ,טּביױלגעג לעיפ יױוַא םחיא ןיא

 ,גילייה ױזַא ,רעייט ױזַא ןעוועג רהיא ייּב זיא טרָאװ ןייז סאו ןוא

 ןערהָאפעגקעװַא : רהיא ןעגעקַא טלעדנַאהעּב סואימ ױזַא ךיז טָאה

 סרָאװ א שטָאה סָאד לָאז רע ;דנוזעגיייז םעד ןעסעגרעמ ןוא
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 טינ'ס סָאװ רעדָא ,רהיא רַאפ ךיז ןערעפטנערעפ שטָאח ,ןעקישוצ
 !טלעדנַאהעּב יז טָאה רע יװ ,ןעלדנַאהעּב סואיס ױזַא ,,,זיא
 יו ,בעיל יו ,רעייט יוו ,טקוקעגמורַא טנייה טשרע ךיז טָאה יז
 טָאה יז .,ןעצרַאה ןיא רהיא ייּב ןעוועג זיא עליסוי ןעקַאּבעגנייַא
 ךיז רַאפ ןעוועג הדומ ךיז טָאה יז ,ףיורעד אטחדלע ןעגָאלשעג ךיז
 בעיל םהיא טָאה יז ,טַאהעג בעיל תמאּב םחיא טָאה יז זַא ,ןיילַא
 ןופ ךָאנ ,טנעקעג םהיא טָאה יז סָאװ ,טייצ עצנַאג יד טָאהעג
 םהיא טימ ןענעגעזענּפָא ךיז יז ףרַאדעּב טציא ןוא -- ןָא זייוודניק
 ם'נופ ךיז ייַּב םהיא ןעסיײרסױרַא ןוא ןעּבײרטסױרַא ,גיּבייא ףיוא
 ערהיא ןערעוו ןעליסוי ןופ ,.,! ןעסענרעפ ,ןעסעגרעפ ןוא ,ןעצרַאה
 רהיא דרעוו סע ןוא ,ןערעטלַא ֹוצ ןעגָארטעגרעּבירַא ןעקנַאדעג
 אטשינ ןיא סע סָאװ ,רעטְלַא רעד טָא :טולּב סָאד טלהיקרעפ
 טנייפ טינ םהיא לָאז סָאװ ,טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא שנעמ ןייא
 - ,רע טל ַא ןיא רע סָאװ ראפרעד רָאנ ,םינרָאנ רַאפ ,ןעּבָאה
 ףרַאדעּב םהיא טימ !ןַאמ רהיא ןייז ףרַאדעּב רעטלַא רעד טָא
 ףרַאדעּב םהיא טימ ,געט ןוא רהָאי ערהיא ןעגנערּברעפ רתסא סָאד

 ךיז ןעדניּברעפ ,ןעּבעל עצנַאג סָאד ,טלעוו ַא ןעבעלּפָא סָאד יז |
 בוטש ןיא ןעגנערּב יז טעװ רעטלַא !גיּבייא ףיוא ,דימת ףיוא
 ןוא ,ךעלעסילש עֶלַא ןעּבעגרעּביא דלַאּב רהיא טעװ רע ,ןיירַא
 טעװ רע ,ךיז רַאפ עט'תיבה-לעּב ַא ןיילַא ןערעו טעוװ רתסא
 ןעפיוקנייַא טעװ יז ,ןיירַא קרַאמ ןיא רלעג ןעּבעגסױרַא רחיא
 ןעלָאז ייז ,ןעװעדָאה ,ןיירַא גייטש ןיא ייז ןעפרַאוורעפ ,תופוע
 .ןעגעווטענייז ןופ ךיוי ַא ןעכָאק ןוא ,"לַאטיּפַאק טעפ, ןערעוו
 יו ,ןערעה ,דנעוו רעיפ יד ךיז רַאפ ןהעז יז טעוו ךָאװ עצנַאג ַא
 גנוטכַא ,ןוכשמ א ףיוא דלעג ןעהייל םהיא וצ ןָא ןעמוק ןעדיא
 ץנַאג ןהעטשפיוא ,טייצ רעד וצ גנידסלַא ןעּבָאה לָאז רע ,ןעּבעג
 שיילפ טעפ טימ שיפ עטוג ןעגירק ,ןיירַא קרַאמ ןיא ןעפיול ,הירפ
 רַאפרעד -- ,תּבש ףיוא "עגַאנסיפ, ַא טימ גָאלוצ ןעטוג ַא טימ
 ךיז ,ריילק םענעדייז םעד ןיא ןוהטנָא ךיז יז םעוו תכבש רעּכָא
 ףיוא לעטנַאמ, ענעטעמַאס סָאד ךיז ףיוא ןעמענ ,ןערעיילשסיוא
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 ןָאנעּבױא ןעצעז ךיז ,ןיירַא להוש ןיא ןעמוק טעוו ןוא "סעמַאילש

 "רעד םיצולּפ ,.,ןעסעזעג לָאמַא זיא לעגייפ ואוו ,טרָא םעד ףיוא

 ,טרעהעג ,זייוודניק ךָאנ ,לָאמַא טָאה יז סָאװ ,רתסא ךיז טנַאמ

 בייו עטשרע סָאד זַא ,טדָאטש ןיא טסעומשעג טָאה עמ סָאװ

 .ןעגנַאגעג טלעװ רעד ןופ םהיא ךרוד זיא ,?עגייפ ,ס'רעטלַא

 טרעהעגנָא ךיז טָאה יז סָאװ ,תוישעמ יד ךיז טנַאמרעד רתסא

 רהיא ךיז ןעלעטש ,ךַאּבענ ןעלנייפ ןענעוו ,ּבייוו ס'רעטלַא ןענעוו

 טָאה רעטלַא זַא ,טלָאמעד טלהעצרעד טָאה עמ ,ריױּפַאק רָאה יד

 ,רעדניק ןעּבָאה לָאז יז ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןעּבירטעג ץלַא יז

 רהיא טָאה ,טּבעלעג טלָאמעד ךָאנ טָאה סָאװ ,ענייז עמַאמ יד ןוא

 ןעטלַאהעג יז טָאה יז :טינ ןעדיא ןייק טוהט עמ סָאװ ,ןָאהטעג

 ,סייווש םעד רהיא ןופ ןעּבירטעג ,ךעלטיּב עסייה ןיא געט עצנַאג

 רַאֿפ ...ןירַא טדיוט ן'זיּב טגינייּפעג ,ןעּפָאה טימ יז טעיוּפעג

 ,ןעלטנעי עמהומ רעד ייּב ןָאהטעג גערפ א רתסא טָאה הנותח רעד

 טָאה ,ןעלגייפ ןופ ןעלהעצרעד טנעלפ עמ סָאװ ,תמא זיא'ס יצ

 וַא ,החכות רעצנַאג רעד טימ ןערָאװשעגּפָא ?עטנעי רהיא ךיז

 טסייוו ודע .וליפא ָאטינ טרָאװ רהָאו ןייק ,בזכו רקש זיא'ס

 וצ טָאה -- ? ןעטכַארטסיױא עקוועּפעזַאמ ןיא ןָאק עמ סָאװ ,טינ

 -סיוא ןענוגרַאפ ךיז ןעּבָאה ייז יאמל -- ,טגָאזעג לעטנעי רהיא

 דרע רעד ןיא ןעשינייּב ןיימ ּביירט ךיא זַא ,רימ ףיוא ןעטכַארט

 יװ ,ןעּבעל אזַא ,ךיז טכַאד ?סייוו ךיא ,ךיז טכַאד ...? ןיירַא

 עניימ עלַא ףיוא ,זיא ןעשינייּב ןיימ ןעשיווצ ןוא רימ ןעשיווצ

 -םיוא עקוװעּפעזַאמ ןיא ןָאק עמ סָאװ !םלוע ?ש ונוּבר ,עכעיל

 סָאװ ,שודיח סיורג ַא רימ זיא'ס ןַא ,ריד ךיא גָאז ,ןעטכַארט

 ךיז טָאה רע זַא ,ןתח ןייד ףיוא טכַארטעגסיױא טינ ךָאנ טָאה עמ

 זיא שֵארֹּב ?סעיַאטלוה יד ףיוא טָא אישק א ,ןע'דרמש טלָאװעג

 טכַאנ ןוא גָאט !ןערעװ יז לָאז ןעקנוזעגנייַא ,טדָאטש ַא סָאד

 ןעכוז ,םענעי ןעדערַאּב רָאנ ,םענעי טימ רָאנ ןוהט וצ ןעמ טָאה

 ,וּב"לכ ןעמ ןיא ןייֵלַא שטָאח ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא תונורסח

 רַאפ רָאנ ּפָאק רעד טרַאד סע ןוא ,רעשיטייל ַא רענייא ָאטינ
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 יז ,סאמנ ױזַא סיּפע רימ ןיא טדָאטש יד ,ריד גָאז ךיא .םענעי
 !טדָאטש ַא עװטסדוקסַאּפ ַא ,עפ -- ,תרגרג יד ןיא רימ טגיל
 ענעי ןעוו ,תוישעמ עכלעזַא ןעטכַארטסיױא ןָאק עמ זַא ,ריד להָאמ
 רקפח טַאלג סָאד ןיא סָאװ ןוא ...דרע רעד ןיא גנַאל ןיוש טגיל
 ןוא טרעדנוה זיִּב עמַאמ ַא ,טָאג ןעקנַאד ,טסָאה וד ?טלעוו ַא
 סע זַא ,ױזַא ריד ףיוא ןעבעג החגשה ןָאק סָאװ ,רהָאי גיצנַאוװצ
 ,החפשמ רעזנוא {רָאה ַא וליפא ןערעוו טרענימעג טשינ ריד לָאז
 ? ןעדער וצ סָאװ ןַאהרַאֿפ זיא סָאװ טנייה .טבעל ,טָאנ ןעקנַאד
 ךיִמָאֿל ,לענעיצ ַא טזיּב ,ןעּבעלכ ,רתסא ,דניק ַא רָאג ךָאנ םזיב
 ....!טנוזעג ןייז ױזַא

 -רעפ רהיא דרעוו ,דער עלַא יד ןיא רתסא ךיז טנַאמרעד ןוא
 דרעוו ,ןעלגייפ ןיא רתסא ךיז טנַאמרעד ןוא ; טולּב סָאד טלהיק
 ןעשנעמ ךיז רַאפ טהעז יז ;ןע'שלח וצ ףױא טוג טשינ רהיא
 טהערד סע ;ןעצנַאט רעּבייוו ,ןעלעיּפש רמזיילכ ,ךיז ןעהערד
 רעד וצ םינּפ ן'טימ טינ טשרָאקַא טלַאפ יז ,ּפָאק רעד רהיא ךיז
 ,דרע

 ---.עט'תנתוחמ ַא טגערפ -- ? טדיוט ױזַא הלכ יד זיא סָאװ --
 ? תינעת ןערעווש ַא ;םינּפַא ,טָאה יז

 -- עט'תנתוחמ ערעדנַא יד ּפִא ךיז טפור -- ,השקשינ --
 ןעּבעל טוג ַא םלוע-לשדונוּבר םיייּב ןעטעּבסױא ןוא ןעטסַאפ יז זָאל
 ...ןַאמ רהיא טימ
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 .תינע ת ןערעווש ַא רהעז ךַאּבענ טָאה הלכ יד

 ךייש ןיא סָאװ ,עקװעּפעזַאמ ןיא ןַאהרַאפ זיא גהנמ א ךָאנ
 .ןיִד ַא יװ טעמכ ּפֶא טרָאד ןעמ טיה גהנמ םעד ;החלב רעד וצ
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 ךיז זָאל ,השקשינ .הּפוח רעד רַאפ ןעשנעּבטכיל סָאד זיא סָאד

 טא זַא ,ןעסיוו יז זָאל ,תווצמ וצ זייווכעלסיּב ןענהעוועג הלכ ַא

 ענידיא  ַא לזמ וצ ןיוש יז דרעוװו ,םורַא העש רֶאּפ ַא ןיא ,דלַאּב

 ןענעז סָאװ ,תווצמ יירד יד ןיד יּפ-ּפע ךיז ףיוא ?בקמ ןיא ןוא

 ןיוש יז זָאל ןעשנעּבטכיל ןופ הוצמ יד ןוא ,ענידיא רעד וצ ךייש

 .טָאה סע םעט ַא רַאפ סָאװ ,ןעסיוו יז זָאל ,ןעכוזרעפ דלַאּב יקַאט

 ןיא ,טכיל ייווצ רעטנוא רהיא טנַָארט לעטנעי עמהומ יד

 טקור עניירּב עמהומ יד ןוא ,טלעטשעגניירַא רעטכייל ענרעּבליז

 השאה. טכַאמעג טָאה סָאװ ,חניחת א טייז רהיא ןופ רעטנוא רהיא

 ,"ןעמָאנ רהיא ןעגרָאּברעפ טָאה סָאװ ,םיבוט תֹּב הרש תרמ תינּברה

 : טפַאשּבעיל סיורג טימ הלכ רעד וצ ייּברעד גידנעגָאז

 םשרע ןוא ,הניחת יד טָא רעהירפ ,עניימ רעטכָאט ,גָאז ---

 טדַאש סע ."וניחהש, ןעכַאמ ,הכרּב יד ןעגָאז וד טסעוװ םעדכָאנ

 ןעשנעבטכיל וצ לעסיּב ַא סיוא ךיז טנייוו עמ זַא ,רעטכָאט ,טינ

 .לָאמ עטשרע סָאד

 טשינ ,דייהרעליטש הניחת יד ןעגָאז וצ ןָא טּביוה רתסא ןוא

 רעצנַאג רעד ןופ רַאה וד, :טרָאװ גיצנייא ןייק גידנעהעטשרעפ

 םימ ןוא ןעּבױא ןופ םילנלג יד טימ ןעטלעוו עֶלַא ןופ ןוא טלעוו

 ןייד ןופ ןעגיײנּפָארַא ןוט טסלָאז ןעטנוא ןופ ןעטנורגּפָא עפיט יד

 םחעטש ָאד יד טסניד ןייד ןופ ּפָאק םעד ףיוא ןעגול ןוא גירעּברַאה

 ןענעז רימ סָאד לארשי רעדניק עּביל עֶלַא ענייד טימ ריד רַאֿפ

 ףלס ַא יו ױזַא ןעכַאז עֶלַא טימ ןעטלַאה וצ ךילרהע גידלוש

 ךיא ןעד הלכ ןייז ןתח ַא יו רעדָא הכלמ ןייז ךילרהע טלַאהרעד

 ייוצ לָאמ עטשרע סָאד ןעדנוצעג טכיל ןיוש ּבָאה טסניד ןייד

 עלַא ןופ זנוא טיהעּב ןוא ןעסייהעג ןעּבָאה םימכח ענייד יד טכיל

 ָאד יד טכיל עניימ ןוא שינעהעשעג עֶלַא ןופ ךיוא ןוא שינעגעגעּב

 ןעּביירטרעפ וצ ןענערּב גיטכיל ןוא לעה ןעלָאז ןָא דניצ ךיא

 ָאד יד עַא תלחמ תּב םיקיזמו םידש ןוא תוחור עזייּב יד
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 טסניד ןייד ןוא ןעהילפקעווַא ןעלָאז ייז סָאד תי 5 י5 ןופ ןעמוק
 רעזנוא ןופ תוכז ם'ניא ןייז הכוז לָאז ריד רַאפ טהעטש ָאד יד
 טרהיפעג לארׂשי רעדניק יד טָאה ןעמ זַא סָאװ 5 ח ר רעטומ
 רעד ןופ טייוו טינ ןערהיפ ןָאטעג ייז ןעמ טָאה ןיירַא תולנ ןיא
 ןעמוקעג ןענעז לארשי רעדניק יד ןעוו ןוא רבק ס'לחר רעטומ
 רעטומ ןעיירש ןָאטעג ןעּבָאה ןוא טגיל פחר טרָאד יד רבק ן'פיוא
 ןערהיפ ןוט זנוא לָאז ןעמ זַא ןעהעזוצ סָאד וד טסנַאק יו רעטומ
 םשה וצ ןענַאטשעגפױא ?חר רעטומ יד ןיא ןיירַא תולג ןיא
 ןעכערּפש וצ ױזַא ןָאטעג טָאה ןוא יירשעג רעטיּב ַא םימ ךרּבתי
 שטייט סָאד ןונחו םוחר לא ןייַא ךָאד טזיּב וד םלוע לש ונוּבר
 ןעגעווטסעד ןופ ןעשנעמ ם'נופ תונמחר ערעסיורג טימ טזיּב ץטע
 סָאװ ה א רעטסעווש ןיימ ףיוא טַאהעג תונמחר ךָאד ךיא בָאה
 ןיא ןעלַאפניירַא טינ לָאז יז טכענ ןוא געט ןענייוו ןָאטעג טָאה יז
 פעקנוט רהיא ןענעז ןעגיוא ערהיא זיּב ןיירַא לרג ס'ושע
 יי ,,טָאג וד ןכש-לכמ טנייה ןייוועג סיורג רַאפ ןערָאװעג

 .ןופ עטכישעג רעגירעיורט רענעי ןיא ךיז טנַאמרעד רתסא
 ןענעייל גָאטייּב תּבש רהיא טגעלפ עמַאמ יד סָאװ ,ן'האל
 טָאה סָאװ ,?רוג ס'האל ףיוא טינ טנייוו ןוא ,שמוח-שטייט ם'נופ
 -ייא רהיא ףיוא רָאנ ,ן'ושע וצ ןעלַאפניירַא טינ לָאז יז ,טַאהעג ארומ
 דנעה יד ןיא ןערעטלַא וצ ןיירַא טלַאפ יז סָאװ ,פזמ רעטסניפ ןעג
 ...!רהֶאי עגנוי ערהיא ףיוא ןעמונעג ךיז טָאה ושע ןימ ַא -- ,ןיירַא
 טהעג ןעמעוו ןוא ...ןערערט טימ ךיז טשַאועּב ,טנייוו יז ןוא
 ךיז לָאז יז ,הלכ ַא יז זיא ףיורעד ?טנייוו יז סָאװ ,ןָא סָאד
 ,ןעלעיּפש רמזדילכ -- ."סנעקעדעּבא םעד רַאפ לעסיּב ַא ןענייווסיוא
 םינתוחמ ,םורַא ךיז ןעהערד רעּבייוו ןוא ןעדיא ,ןעצנַאט ךעלדיימ
 יד -- ןעלטנעי טימ עניירּב .ןערעדנַא ן'רַאפ סנייא ןעפיול
 ןעצעזעּב ,דנעה יד רעטנוא ןע'רתסא ןעמענ -- סנירערהיפרעטנוא
 רעד יו ,ןָא טביוה עמ ןוא עלעקנעּב ַא ףיוא ּבוטש ןעטימ ןיא יז
 ןעשיווצ טציז חלכ יד .,רָאה יד רהיא ןעטכעלפעצ וצ ,זיא גהנמ
 יד ,דיילק ןעדייז סייו ַא טימ ,ןיסעצנירּפ ַא יו ,רעּבייוו עלַא
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 ,םורַא-ןוא-םורַא ףיונוצ ךיז ןעּביולק רעּבייװ .ןעטכַאלפעצ ּפעצ

 יד ןיא ייז טלַאה עמ ,רָאה ענעדליג ס'רתסא ,רָאה יד טמענ עמ

 םוצ סגידנענייו ַא ןעלעיּפש וצ ןָא ןעּביױה רמז-ילכ יד ,דנעה

 יר ןעשיווצ ןייוועג ךילרעמָאי ַא דרעװ סע ןוא ,הלכ יד "ןעצעזעּב,

 עמ ןוא רָאה ענעטכָאלפעצ ס'הלכ רעד ףיוא טקוק עמ .רענייוו

 ןוא ןעגיוא יד טשטעווק עמ ,רעכיטרַאפ יד ןיא רעזענ יד טציינש

 סָאד ;ןייוועג רַאפ ןעסָאגעצ טינ רעיש דרעוו עטַאלז ,טנייוו עמ

 ןיא ,טסייו טָאג :ךַאּבענ דניק רהיא ףיוא רהיא טסייר ץרַאה

 -העוו ,דניק רעייט ַאזַא ,דניק אזַא ,ןיירַא טלַאפ יז דנעה ערעסָאװ

 טינ יז לָאז ױזַא יו : ךיוא טנייוו לעטנעי ןוא !ןענירשעג העוו

 ָאד טינ ,טינ רהיא ייּב ךיז ןעטלַאה רעדניק ןייק זַא ,ןענייוו

 } טינ טפלעה סע -- ןיּבר ם'ייּב לָאמ לעיפיוו ןעוועג ןיוש ,טכַארעג

 רעטכעט ערהיא רָאנ ,הנותח ןעּבָאה עֶלַא סָאװ ,טנייזו עניירּב ןוא

 ,רעטכעט ענעסכַאװרעד ףניפ ,םינתח ףיוא סױרַא ןעקוק ןוא ןעציז

 ןענייוועּב ,הלכ רעד ףיוא ןעקוק ךעלבייוו עגנוי ...!רימ זיא העוו

 עמ. טסייה סָאװ ,טוג ץנַאג ןעסייוו ייז :טסּבלעז ךיז ןוא יז

 םכַאמ עמ ,רעטכָאט עשיריא ַא טדניּברעפ עמ ,"הלכ ַא טקערעּב

 ם'נופ ,ןערעדנַא םוצ תושר ןייא ןופ סיױרַא טהעג יז -- הנותח יז

 םעד טוג ןענעק סָאװ ,יד .,.תושר ס'נַאמ ם'ניא תושר ס'נעטַאט

 ןענייוועּב ,ךַאּבענ לעגייפ ,ּבייוו טשרע ןייז ןעקנעדעג ןוא ןתח

 ןייק םהיא ייּב טעװ רתסא זַא ,ןעסייו ייז :דניצַא ןע'רתסא

 "רעד ייז לייוו ,רַאפרעד ןענייוו ערעדנַא ןוא ...ןעקעל טינ גינָאה

 רעדָא ,ןעּברַאטשעג זיא עמַאמ יד רעדָא עטַאט רעד זַא ,ךיז ןענַאמ

 םימ ָאטינ זיא'ס ןוא קנַארק-טדיױט םייהרעד ןיא טניל דניק ַא

 יד לייו ,ױזַא טַאלג ןענייוו ערעדנַא ןוא .ןעװעטַאר וצ סָאװ

 עלַא לכה ךיז טנייוו -- סגידנענייוו ַא ןעלעיּפש רמזיילב

 לעיפ ױזַא ךָאנ יז טָאה טּבעל יז טניז --- רתסא טרפּב ןוא ,ןענייוו

 םינּפ ןעש גיטכיל רהיא טלַאהעּב יז .,דניצַא יו ,טנייוװעג טשינ

 ערהיא ןעהעז טינ לָאז עמ ידכּב ,ןיירַא עלעכיט ןעסייוו ןיא

 ,ןייוועג ם'נופ ,ןעלעיּפש גירעיורט ם'נופ ,תינעת ם'נופ .ןערערט
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 תובשחמ ערעטסניפ ענעדעישרעפ ןופ ןוא ,םורַא"ןוא-םורַא סָאװ
 ןעזָאל סע זַא ,טלהיפ יז .טשימעגסיוא ּפָאק ןיא רהיא ייּב דרעוו
 םיצולּפ .,תויח סָאד סיוא רהיא טהעג סע ,תוחכ יד סיוא רהיא ךיז
 ,עניילק ןוא עסיורג ;ןענױא יד ןיא רעטסניפ רהיא דרעוו
 ייּברַאפ ךיז ןעהערד ךעלעדער ענירג ןוא עטיור ,עלעג ,עצרַאוװש
 רעגיטכיל ץלַא דרעוװ ,רעטייוו-רעטייוו סָאװ ,םעדכָאנ ןוא ,רהיא
 ןוא גנירג ,גיטכיל קרַאטש רהיא דרעװ ףוס םוצ ,רערעטיול ןוא
 ס'לחר רעטומ רעד רָאפ רהיא ךיז טלעטש סע !טוג רהעז ,םוג
 תמ ַא ןעטרָאד ןופ סױרַא טהעג סע ןוא ךיז טנעפע רע יוװ ,רבק
 טפור ןוא דנַאה רעד טימ רהיא וצ טכַאמ ןוא םיכירכת עסייוו ןיא
 -- "לארשי עמש.? ןוהט יירשעג ַא ליוו רתסא ,..ךיז ֹוצ ,ךיז וצ יז
 ; ןעּברָאטשעג זיא יז זַא ,סיוא רהיא ךיז טזייוו סע :טינ ןָאק ןוא
 .ןעגיוצעגרעּביא קעד רעצרַאװש ַא טימ ,דרע רעד ףיוא טניל יז
 ןוא דנעה יד ךיז גידנעכערּב ןוא ,רהיא רעּביא טהעטש עמַאמ יד
 הדיחיתב רהיא יז טנייוועּב ,דנַאװ ןיא ּפָאק ךיז גידנענָאלש
 טגָארט עמ ןוא ףיוא יז טּביױה עמ יװ ,יז טלהיפ םעדכָאנ .ךַאּבענ
 א ףיוא גידנעיירש ,ןעטיילק יד ייּבֹרַאפ טדָאטש רעד רעּביא יז
 : עקשוּפ רעסיוועג רעד טימ ,עקשוּפ רעד טימ גידנעגנילק ןוא ל?וק
 ן'פיוא יז ןעמ טגנערּב ױזַא וא "!תוממ ליצת הקדצ+
 עצרַאװש ַא הטמ רהיא רעּביא ןעמ טלעטש טרָאד .טרָא ןעגילייה
 ןוא ,הלכ ַא טּברַאטש סע זַא ,ןעדיא ייּב זיא גהנמ רעד יו ,הּפוח
 ךיז טאל סע ןוא ,רבק ןיא ,דרע רעד ןיא ןיירַא יז טגעל עמ
 ,פוק ם'ניא ןייֵא ךיז טרעה יז .לוק טנַאקעּב ַא רהעז סיּפע ןערעה
 סָאד :טגניז ײװָאלַָאס עליסוי זַא ,סיוא רהיא ךיז טכַאד סע ןוא
 טרעפטנע םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,שידק רהיא ךָאנ עליסוי טנָאז
 טנָאז עליסוי יו ,טרָאװ ןעדעי ןיא ןייֵא ךיז טרעה רתסא .ןמָא
 טרעה םיצולּפ ...ןמֶא טרעפטנע םלוע רעד ןוא שידק רהיא רעּביא
 ןעשנעמ עכילטע ןוא רבק רהיא ףיוא לַאפ ַא טוהט רעצימע יװ ,יז
 םעד ,ןעטַאט םעד ֹוצ טמענ ,וצ םהיא טמענא : ןעיירש ןָא ןעּביױה
 -רעד ןוא ףיוא ךיז טּפַאח רתסא ..."! ןענַאד ןופ וצ טמענ ןעטַאט
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 םצעזעּב יז טָאה עמ ואוו ,לעקנעּב םענעי ףיוא טציז יז יו ,טהעז

 -סנַאמ ךיוא ןוא רעבייוו ןעהעטש רהיא םורַא ןוא ,סנעקעדעּב םוצ

 ןיא רעסַאװ רהיא טצירּפש עמ ,טמערַאיפ עמ ,טיירש עמ ,ןעֶליּב

 ; ןערעהיוא יד ייב ןוא זָאנ רעד ייב יז טבייר עמ ןוא ןיירַא םינּפ

 :טיירש עטַאלז ןוא ,יז טעװעסרַאגעצ עמ ,יז טעיליּפשעצ עמ

 1 ט'שלח הלֹכ יד !ריד טימ זיא טָאג !עניימ רעטכַאט !רתסא;

 סָאד ןע'רטּפ ןעמ זאל !הּפוח רעד וצ ןערהיפ ןעּביױהנָא ןעמ זָאל

 "1 ןעליוו סעטָאג ןיא ,סנעקעדַאּב

 יא ַא ּפִא ךיז טפור -- !טינ טיירש ,עט'תנתוחמ ,טַאש --

 ,ןתח רעד טהעג ןָא ,םינתוחמ יד ןעהעג ןָא ,טשינ טיירש -- .עניר

 !ַאש ,טשינ טיירש

 -עגסיוא ןייֵַא ,רעטצוּפעגסױא ןייֵא וצ-טהעג ס'יסעפ רעטלַא

 קרַאק ןעטלָאגעג א טימ ,רעדנוזעג א ,רעגיד'בוט-םוי ַא ,רענעגָאווצ

 םינ טשרָאקַא םהיא טצירּפש טולב סָאד ,לעכייּב שּביה א טימ ןוא

 .ןעמונעגפיונוצ רע טלַאה עלעקסיּפ סָאד ןוא ,סױרַא ןעקַאּב יד ןופ

 -ַאז םהרבא-השמ ןוא שינייּב ,םינתוחמ עדייּב ןעטייז עדייּב ןופ

 ףיוא סעקדיקַאנ עגידנעקאנק ענעדייז טימ סרערהיפרעטנוא ,קינזַאיל

 ןתח רעד .דנעה יד ןיא תולדבה ענעטכָאלפעג טימ ,סעציילּפ יִד

 טוהט ןוא ןע'רתסא וצ וצ-טהעג רע ,תכורּפ א דנעה יד ןיא טלאה

 ןעטישעב רעבייוו עלַא ןוא ,ּפָאק ן'פיוא תכורּפ םעד ףרָאװ ַא רהיא

 -ללמ !בוטילזמ, :גידנעיירש ,רעבָאה טימ ,ןעּפָאה טימ םהיא

 עלַא ,סכיליירפ ַא ּפֶא רמז-ילכ יד ןעּפַאה הּפוח רעד ךָאנ "!בוט

 יז .לעצנעט ַא טּפַאח עטַאלז ןוא ,ןעקסעילּפ וצ ןָא ןעּביױה רעבייוו

 טָאה יז ,טַאהעג תונמחר רהיא ףיוא טָאה טָאג : ךילקילג רָאג זיא

 ,סכיליירפ ַא טצנַאט עטַאלז ,ןעכַאמ הנותח ןע'רתסא טבעלרעד

 סנייש םינּפ סָאד ןוא םָאקָאבדָאּפ דנעה יד ,ךיז טהערד ןוא טעּפעה

 סָאד הנותח טכַאמ יז תעשּב ,עט'תנתוחמ א ,ךילנהעוועג ,יוו ,רהיא

 -יירב טימ לעטנעי ךיז ןעּפַאח ,גידנעקוק רהיא ףיוא ,דניק עטשרע

 םשינ רעטסעווש ייווצ יד ןעבָאה רעהַא זיב) דנעה יד רַאפ ןענ
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 טימ סנייא ,םיאנוש ןעוועג ךיז ,יירד רחֶאי ַא ךיז ןעשיווצ טדערעג
 א קעװַא עדייּב ןענעז ןוא (ןעכעטש-רעסעמ ףיוא ערעדנַא סָאד
 : ןעגנוזענוצ לעטנעי טָאה ייּברעד ; ןעטַאלז ןעגעקַא עלעקצָאה

 ,עניירּב ,קישטּפָאה

 :הנעט א ריד וצ בָאה ךיא

 ,עניימ טינ טזיב וד

 {עגייד טינ ןיב ךיא

 -ענ ,ןעצנַאט עניירב ןוא ?עטנעי ,עטַאלז ,ןעלעיּפש רמז-ילב יד
 -ייװו עֶלַא .ךיז ןעקצָאמש ןוא ךיז ןעשוק ,טונימ עלַא םורא ךיז ןעמ
 : ןעיירש ןוא טרָא ןייא ףיוא רעטנוא ךיז ןעקצעה ,ןעקסעילּפ רעּב
 ןכדש ןמלק בר סיױא-טסכַאװ םיצולּפ "ןרעקרַאטש {רעקרַאטש?
 יד טזָאלעצ רע ;סנעגיוּבנעלע יד זיב לעּברַא עטעשטַאקרעפ טיס
 רעד ןיּב טגנירּפש ןוא סעקלוּפ טכַאמ ,סיפ טלעטש ןוא סעֶלָאּפ
 -חשמ רעגָאוװש ןייז שינייּב טּפַאח ,גידנעקוק םהיא ףיוא .ילעטס
 -ודיא ן'םיוא ךיז ייז ןעזָאלעצ עדייּב ןוא ,קינזַאילאז םעד םהרבא
 ףיוא דנעה יד ןערעדנַא םעד רענייא ףױרַא ןעגעל ,רעגייטש ןעש
 ףױרַא ,ןעניוא עטכַאמעגוצ טימ ,ּפָאק ן'טימ ןעפרַאװ ,ןעלטכַא יד
 ,טרָא ןייא ףיוא ךיז גידנעהערד ,סיפ יד םימ ןעּפוט ןוא ,ּפָארַא ןוא
 ,סעקינ'הרבח:עסייוו ,ךעלגנוי ייווצ ס'עטַאלז ,ןע'מירפא טימ השנמ
 ןהָאק ןיא ןיירַא ןעגנירּפש ייז ; ןעטלַאהנייא טינ ךיוא ךיז ןענָאק
 -- ךעלּבלעק יד יװ ןעוועקירב ,ךעלסיפ טימ ןעפרַאװ ןוא ןיירַא
 עמ ןיִּב ,רעצנעט רהעמ ןערעוו רעטייוו סָאװ { ץעה-ץעה-ץעה
 ,דָאהָארָאק ַא ראג טהעג עמ ןוא דנעה יד רַאפ עֶלַא ךיז טמענ
 עלַא "!רעקרַאטש !רעגידעּבעל, :רמז-ילכ יד ֹוצ גידנעיירש
 -שימ ַא דרעװו סע .,ךיז ןעקצעה ןוא ןעקסעילּפ ,ןעצנַאט ,ןעּפעה
 8 ךילנחעוועג יו ,רעדליּפעג ַא ,לעמוט ַא ,שינעהערד ַא ,שַאמ
 .הנותח עשידיא



 םכילע-םולש 212

1 

 רע ביאיט יג הל?לגעד?לעב רעלעפמַאי א

 ,ללעדניושרַאּפ ענדָאמיהנוש מ ַא ןערעוייכ

 עקװעּפעזַאמ ןופ ןענױשרַאּפ טרהיפ הלנע-לעב רעד רעזייל טניז

 ךיז טָאה ,עקװועּפעזַאמ ןייק ווערעּפשַאק ןופ ןוא ווערעּפשַאק ןייק

 טָאה טָאג יו ,לעדנױשרַאּפ ןעדליג ַאזַא ןעפַארטעג טינ ךָאנ םהיא

 רעלעּפמַאי ַא ךרוד ?ולא-יצח םורַא לָאמנייא טקישעגוצ םהיא

 םהיא טָאה ,ןעגָאװ םעד גידנערימש ,םהיא עביסַאּפס ,הלנע-לעב

 רעדייא ךָאנ ,הירפרַאפ עקוועּפעזַאמ ןייק ןעננערב טגָאזעגוצ רעזייל

 "דרעפ ענייז ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז געמ רע ; ןעצעז ךיז טעוװ ןוז יד

 ףרַאדעב עמ דלַאביװ םורָאװ ,טינ ךיוא רע טעוװ ייז ןעוועקנַאּפ ,ךעל

 .טינ ץורית ןייק ךָאד זיא ,ךיג ןערהָאפ

 םהיא טָאה -- !טסעי ַאדװַארּפ ָאט ,ושטינַאּפ ,גוּבילַאד ---

 ךיז גידנעסעומשסיוא ,הלגעילעב רעלעּפמַאי רעד טעװעקַאטָאּפ

 "עג ךַאמ ַא דלַאב יקַאט טָאה ןוא ,שיליוּפ ףיוא לעדנױשרַאּפ ן'טימ

 : שידיא ףיוא ןיוש ןערעזייל וצ ןָאהט

 רָאג ךייא ּבָאה ךיא ,רעזייל בר ,תוישעמ ריס גוט סָאװ --

 ,םהיא ןופ טעוו רהיא } לעטכעה טוג ַא -- שינק ַא טימ טע'גרה'רעד

 .רזממ ַא לעּברעק סָאד זיא טייל יד ייּב .ןעּבָאה האנה ,השקשינ

 ?רעזייל ּבר ,סגעווקירוצ ךיוא סיטס ַאזַא ךיא ּפַאטרעד ואוו

 םהיא טָאה -- !ןע'רּבד סָאד גוט סָאװ וצ !אלּב ידוהי --

 .שדוק-ןושל ףיוא טרעפטנעעגּפָא רעזייל

 ?רעזייל ּבר ,ןעד זיא סָאװ --

 ,טלעביימש ןודא רעד יו ,ךָאד טסהעז וד ?ןעד זיא סָאװ --

 ? רובד ?לכ ןיבמ רע זיא רעמָאט ; ןעשַאוועגמוא רגּפ ַא יו
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 ַא ןופ רהעמ טהעטשרַאפ רע ! םהיא ןעמ טסיימש גנַאל יו --
 ,רעזייל בר ,?הימ עצַאוװש יד ןעזָאלרעּביא טעװ רהיא זַא ,ןעטדיוט
 טשינ זיא רע ,השקשינ ,הפסוה ַא ןעּבעג ןעסייה ךייא רהיא טגעמ
 ךיא .טעּפירדעג ,הליחמ ,זיא געוו רעד ,טייצ-לולא ןיוש ,קנַארק
 ,רעזייל בר ,גָאלשרעּביא ןייַא ןעּבָאה טעוװו רהיא זַא ,ארומ ּבָאה
 רימ טכַאמ ,קישזנָארד ן'פיוא סָאװ רענעי ,רערעייַא ,העז ךיא םורָאװ
 -רַאפ ןוא ,רעזייל ּבר ,דייהרעטנוזעג עשז-טרהָאפ ,ונ ,לעמעל סיּפע
 -נָארּב ןוא טָאג זיא טָאנ םורָאװ ,שטירָאהָאמ ןיימ טשינ רימ טרהיפ
 -ַאּפ ,עווָארדז עטיאווּב .,,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ןעפנָארּב זיא ןעפ
 םוצ ןָאהטעג ךַאמ ַא חלגע-לעב רעלעּפמַאי רעד טָאה -- !ושטינ
 ,לעטיה סָאד גידנעּבױהרעטנורַא ,לעדנױשרַאּפ

 - ײַאמ ן'םווא ךיז גידנעמענ ןוא ווערעּפשַאק ןופ גידנערהָאפסױרַא
 ןייז ייב ןָאהטעג גערפ ַא הלגע-לעב רעזייל טָאה ,ךַאילש רעקוועּפעז
 -רַאפ תמחמ ?עירָאנעמעס רעד ןופ טינ רע זיא יצ ,לעדנױשרַאּפ
 ,ךעלדניױשרַאּפ ייווצ טרהיפעג ךיוא רע טָאה טייצ רעד ןיא ןערהָאיַא
 םיצולּפ .ןעשנעמ עליואוו רהעז ,עירָאנעמעס רעד ןופ ךעלשטינַאּפ
 ףיוא םהיא וצ טכַאמ רעצימע יו ,ינלעק רעד ןופ רעזייל טרעה
 : : שידיא

 ?רעזייל בר ,טנעקרעד טשינ רָאנ ךימ טָאה רהיא --
 רַאפ ןעלַאפעגּפָארַא ינלעק רעד ןופ רעיש זיא הלגעדלעּב רעזייל

 -עג ,ןעטייז עֶלַא ףיוא ןעקוקמורַא ןעמונעג ךיז טָאה רע :קערש
 טָאה ןוא ,ףױרַא ּפָאק םעד ןעסיררעפ ,ןעגָאװ ן'רעטנוא קוק ַא טּפַאח
 ?פוק סָאד סע טהעג ןענַאװ ןופ ,ןהעטשרעפ טנַאקעג טשינרָאג

 -רעד טשינ רָאג ךימ טָאה רהיא !ַאחיַאחדַאח ! רעזייל ּבר --
 לָאמ ַא ךָאנ םהיא וצ טכַאמ -- ! ןייַא טוג רָאנ ךיז טקוק ?טנעק
 הלנע-לעּב רעזייל ,לוק א ףיוא ךיז טכַאלעצ ןוא לעדנױשרַאּפ סָאד
 ןוא ךעלדרעפ יד טלעטשעגּפָא טָאה רע ; ךיז רעסיוא ןערָאװעג זיא
 -עטשסיוא ,טנייז לעדניױשרַאּפ סָאד ןעטכַארטעב ןעמונעג ךיז טָאה
 .ןעניוא רַאּפ ַא םהיא ףיוא נידנעל



 םכילעיםולש 214

 ן'םיוא ָאד ךימ טע'נרה ,?עפ יד ריס טדניש טמענ שטָאח --

 ףימ רהיא טנעז סיטע !טינ ךיא קנעדעג -- רעזייל טגָאז -- ,טרָא

 השנמ םָאסַאשט רהיא טנעז .ךילטנעק טינ ןוא ךילטנעק ָאי

 ?קירעגָאװש ס'רעכַאמרעגייז םעד

 ןיב ךיא ?קירעגַאװש רעסָאװו ?רעכַאמרעגייז רעסָאװ --

 ,יײװָאלַָאס עליסוי ,ךיא ןיב עליסוי ,לעדנהוז ס'נזח םעד קילאוטש

 { םולש ּפָא ריד ַאנ ?סטוג וד טסכַאמ עשזיסָאװ .,,,2 ַאזַאדַא --

 טָא -- קוק ןוא קוק ןוא ,עצעלעט ַא יװ ,חהעטש ,המהּב ,ךיא ןוא

 | עניימ סרעלדָא ,ָאיװ ,ָאיוו ?סיּפע וד טסכַאמ עשז-סָאװ !ּפָאק ַא

 ,שטייטס !טסַאנג ַא ,טסַאג ַא !עניימ תורינּפ ,ךעלסיפ טביוה

 -ּפָארא רימ לָאז עמ ? לעדנחוז ס'קילאומש סָאד וד טזיּב 1 טסַאג א

 שידיא א טזיּב וד זַא ,טנָאזעג טשינ ךיא טלָאװ ,?עפ יד ןעמענ

 ןופ טזיב ֹוד זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,רָאה עגנַאל טסגָארט ,דניק
 ?סָאד טסייה ,ייװָאלַאס עליסוי סָאד וד טזיּב .עיראנעמעס רעד
 סָאד ךָאנ קנעדעג ךיא !ןעמ טסע רהעמ ,טּבעֶל עמ רהעמ !וניונ

 ,ךיא ןוא !עליסוי ,ייֵא .?הוש רעטלַאק רעד ןיא סנייד ןענווַאד

 ךיא !סיוא ךימ להָאמ שטָאח ,קוק ןוא העטש ,דרעפ תרוצכ חמהכ
 הענ .לעשטינַאּפ א ןייז זָאל ,לעשטינַאּפ ַא טגָאז רע ?רהעז סייוו

 !ענירעטיצ עניימ ,ָאוו !עליסוי ,ייֵא !קַאלש א ףיוא ךיז טכיר
 ! ענייא תורינּפ ,ָאױװדָאיװ

 "רעד עדייּב ךיז ןעּבָאה ייװָאלָאס עליסוי ןוא הלגע-לעב רעזייל
 ףױרַא זיא עליסוי .,ןעדעדנַא ן'טיס סנייא ןעוועג היחמ ,טדיירפ

 -סלַא טגערפעגסיוא םהיא ייב טָאה ןוא ינלעק רעד ףיוא ןערעזייל וצ

 -ווְק ,םענייק טזָאלעגכרוד טשינ ,ךיז טוהט םייה רעד ןיא סָאװ ,גניד

 טשינ ,טסייוו רע סָאװ ץלַא טרעפטנעעג גנידסלַא ףיוא טָאה רעז

 ,ענייז ךעלדרעפ ענירעהירפ יד ןופ וליפא ; ךַאז ןייק טנעקיילרעפ

 טָאה ןוא דירי ן'פיוא וװערעּפשַאק ןיא ןעטיּבעגסיוא טָאה רע סָאװ

 עסיורג ןענעז טרָאד סרעלקעמדרעפ יד תמחמ ,טרַאנענּפָא אקוד ךיז

 ...םעקינעשַאמ
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 ,טינ רָאג ייז טגירק עמ סָאװ ,ריד ךיא גָאז ,םירזממ עכלעזַא --

 ןעהערדרַאפ ריד ןענָאק ייז : טלעוװ עצנַאג יד ןערהָאפסױא לָאז עמ

 וד זַא ,ױזַא ּפָאק םעד ןענָאמָאלַאשרַאפ ייז ,רחוס ןעטסערג םעד
 טשינ ,סטכער טשינ -- טמַאצרַאפ ,טעילעמשטירּפ ןעּביילּב טסעוו

 זַא ,ןייז ךילקילג ױזַא לָאז ךיא ,רענייגיצ יד ןופ רעגרע !סקניק

 הרינּפ ַא ,ָאיו ...! רענייגיצ יד ןופ לָאמ דנעזיוט רעגרע ןענעז ייז

 ?ךייַא ךיז טליוו רעּבָאה !עניימ סערילח ,ןעמוק ךייא ףיוא לָאז

 ןענערּב ,בָאגוצ ַא תולד ן'טימ ןעּבעג ךייא ךיא לע תורצ עניימ

 | ! ערעייא לעפ יד לָאז
 -ינלעצ יד עטַאלז ,הנכש רעזנוא ןעטרָאד טכַאמ עשז סָאװ --

 ,םהיא טּפָאלק ץרַאה סָאד ןוא ,עליסוי טגערפ -- ? ןירעק

 טכַאמ יז -- ,רעזייל טרעפטנע -- ? ןעכַאמ יז לָאז סָאװ --

 ,הנותח

 ?הנותח יז טכַאמ ןעמעוו ? הנותח טכַאמ יז טסייה סָאװ --

 .הנותח יז טכַאמ רעטכָאט יד --

 וצ ףרָאװ א ךיז טוחט ןוא עליסוי טגעופ -- ?רעטכָאט יד --
 ?ןעוו ?סָאװ ?ואוו -- .ןערעזייל

 -- רעזייל טרעפטנע -- ,ערהיא רעטכָאט יד הנותח טכַאמ יז --

 יז ױזַא יו ,ןעסעגרַאפ ןיוש בָאה ךיא ? ןעטרָאד יז טסייה ױזַא יוו

 רימ ןעּבָאה סרעלקעמ יד טימ דירי רעװערעּפשַאק רעד :טסייה

 ...ךיא סעגרַאפ ןיהַא ןענַאד ןופ זַא ,ןעגָאלשרעד ּפָאק םעד ױזַא

 !ָאיו ,עניימ תורינּפ ,ערעייַא רענייּב יד ןעלָאז ןענ'הפרש

 ?ןעו ?ואו ?הנותח יז טָאה ?ונ .יז טסייה רתסא --
 ? ןעמעוו רַאפ

 יַארּפ םעד ןמה םעד טָא ,םהיא ןעמ טפור ױזַא יו ...רַאפ --

 ?ענייז המשנ יד חור רעד טסייוו ,קינטנעצ

 לפעציא ?ס'עּפילהשמ לערעּב ?ס'יניפ-ריאמ לעקנעי --
 ?השנמ-לעצעג ?ןד-חחמש ?ס'מהרבא

 ייּב שטייּב רעד טימ ךיז גידנעצַארק ,רעזייל טגָאז -- { ןיינ --

 ? תוחור ידלַא-נוצ ,רע טסייה ױזַא יו ,ךא -- .עצעליטָאּפ רעד
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 /ידלַאינױצ ,ךייר זיא רע !גנוצ רעד ףיוא רימ רע טניל שָארב

 "זעּב ַא ,רע זיא רעּבָארג ַא .טלעג טימ טּפָאטשעגנָא ,רהֶאי עצרַאוש

 ּביוא ,שרדמה-תיּב םעיינ ם'נופ עטירד יד זיא בוטש ןייז ,קינטיד

 ,טסייוו וד

 ? ס'יסעּפ רעטלַא רשפא --

 ! ןעמוק ךייַא ףיוא לָאז המוחמ התימ ַא ,רעטלַא ,רעטלַא --

 ! רעטלַא ,רעטלַא

 ?ואוו ?רעזייל בר ,ןערעטלַא םעד רַאפ הנותח יז טָאה ,ונ --

 ?םורַא יו ?ןעוו

 ךיא ? םורַא טרָאד יצ ,רעמורַא ָאד יצ ? םורַא יו סייוו ךיא --

 וד זַא ,טרעהעג ּבָאה ךיא יאמל .,יז טמענ רע זַא ,טרעהעג בָאה

 ,תמא סָאד ןיא ?ךילקילג רָאנ טזיּב ןוא טַאהעג הנותח טסָאה

 { רהֶאי עצרַאװש גיצכַא ךייַא ּבָאה ,תורינּפ ,ָאיוו ?עצדרעסיעליסוי

 זיא'ס ?טכַאנ עגיטכיל ַא ןעּבָאה טנייה ןעלעוו רימ ,וד טסניימ יו

 ןענַאק שטָאח ןעלָאז רימ ,ןעבעג לָאז טָאג ?ַאה ,לולא יצח וליפא

 .עמשטערק רעטרעיומעג רעד וצ גָאט זיב ןערהָאפנייַא

 רימ ךָאד טָאה רהיא ?רעזייל בר ,גָאט זיב טסייה סָאװ --

 סָאװ -- ,עקועּפעזַאמ ןייק טכַאנייב ףיוא ךימ ןעגנערב טגָאזעגוצ

 ?רעזייל בר ,סָאד טסייה

 עמ ,ןילַא טסהעז וד ,ךיז טכַאד ?טנָאזענוצ בָאה ךיא --

 | ? רדסכ ,ךיז טכַאד ,טרהָאפ עמ ; טינ טהעטש

 ןעזָאל ,ךעלדרעפ יד ,רעזייל בר ,רעטנוא יקַאט עשז טביירט ---

 | .ךייַא טעּב ךיא ,רעכיג לעסיּב ַא ןהעג ייז

 ,דנַאל ןעכיג ם'נופ ,םינּפַא ,טמוק רחיא ?רעכיג ?עסיב ַא --

 לעסיּב ַא ןעפיול לָאז רע ,םענעי ןעגָאז וצ גנירג זיא סע ? ןןַאמרעגנוי

 ןוא ,לעדרעפ ַא ןייז טסלאז וד ,ןעוועג ןלעּב א טלָאװ ךיא !רעכיג

 .גרַאּב ַא ףיורַא ןעגיולפעג וד טסלָאװ ױזַא יו ,ןעהעז

 גרַאּב ןייק רָאג ךָאנ טהעז עמ ?גרַאב א ףורַא רעסָאװ --

 "עפניפ ַא ,לערעיירד ַא ךָאנ ,רעזייל בר ,רימ ייּב טָאה רהיא !טשינ
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 רהיא טהעטשרַאפ ,ףרַאד ךיא :רעכינ טרהָאפ יּבַא ,רהיא טָאה לער
 .רעכיג סָאװ ,ךימ/

 ייב סָאד טסָאה ?רעכיג סָאװ ןעשעיּפס וד טסליוו םתסהמ --
 ,פערעפניפ ַא ךָאנ !סרעֶלדָא עניימ ,ָאיו ,.,ט'לעוּפ'עג ךיוא רימ
 טעווס ןלָאשַאּפ {לָאשַאּפ !ןערעװו רהיא טלָאז ןעקנוזעגנייא
 ! טכ-עדעיר ןייז

 טלייט ,פעפ יד ייז טעשַאדַארַאק ,ךעלדרעפ יד טסיימש רעזייל
 -עּפשַאק םעד השעמ תעשּב טעינָארָאק ןוא גונעג סנעקעטש ןייַא ייז
 ןיא טגיל עליסוי ןוא ,סרעלקעמדרעפ עגיטרָאד יד טימ דירי רעווער
 ןיא טפעיטרעפ קרַאטש ,ּפָאק ן'רעטנוא רנעה עדייּב טימ לעדייּב
 -ויפ טימ ,תוללק ס'רעזייל טשינ רָאנ טרעה ןוא ,תובשחמ ענייז
 טימ ,קַאמשעג ךעלדרעפ יד ןעּביירט ס'רעזייל טימ ,ןעפייפ ס'רעז

 ,פערעיל גירעיורט ַא סיּפע עמיטשדךיוּב ןייז ףיוא ןעגניזוצ ס'רעזייל !
 .ףוס ַא ןהֶָא ןוא ּביֹוהנֶא ןייַא ןהֶא

 יײװָאלַאס עליסוי טָאה סָאד -- ,תומולח ,ןעקנַאדעג ,תובשחמ
 דימת טָאה רע .ןָא זייוודניק ןופ ךָאנ ,ןיֹוש ןעסייוו רימ יו ,טַאהעג
 -עטשרָאפ ,ןערעיזַאטנַאפ ,ןיירַא לעמיה ןיא ןעהילפ וצ טָאהעג בעיל
 ןופ תורצ טימ םיוק ךיז גידנעסיײרסורַא .גרעּב ענערליג ךיז ןעֶל
 ךיז רע טָאה ,םייהַא גידנערהָאפ ןוא געט עכילטע ףיוא וועשטידרַאּב
 -ייק ןוא טדָאטש ןיא ןערהָאפניירַא טעוװ רע יוזא יו ,טלעטשעגרָאפ
 - ןערהיפוצ ןעסייח ךיז טעװ רע .ןענעקרעד טשינ םהיא טעוו רענ
 ןעקוקנָא םהיא טעװ קילאומש .,לעּביטש ס'נזח םעד קילאומש וצ
 םהיא רע טעוװ -- "? ןעּבָאה רהיא טפרַאד ןעמעווא ': טרעדנואוורעפ
 ---"}ךיא ןיּב סָאד ?עטַאט ,טנעקרעד טינ ךימ טסָאהא -- .ןעגערפ
 . ,זלַאה ןפיוא ןעטַאט םעד גידנעלַאפ ,ןערעפטנע םהיא רע טעװ
 ןייז "!ןעמוקענ זיא עליסויא :םערַאיל ַא ןערעװ טעװ םעדכָאנ
 ,הוצמ א ןענעידרעפ ןעלעוו סיוועג טעוו ,עט'נזח יד ,עמַאמפיטש
 רהיא. : הרושּב א ןע'רתסא טימ ןעטַאלז ןעגָאזנָא ןעפיול יז טעװ
 -וקעג זיא עליסוי רעזנוא ? ןעבָאה רימ טסַאג ַא רַאפ סָאװ ,טסייוו
 ייֵלַא רעסעּב ליוו רע .ןעפיול ןעזָאל טינ יז טעוװ עליסוי רָאנ "1 ןעמ
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 -דליוו ַא יו ,דערסיוא ןייֵא ייז טימ ןעכַאמ ןוא ןיהַא ןהעגכרוד ךיז

 רע .ןעטרָאד דערסיוא ןייַא ןעניפעג ןיוש ךיז טעוו רע ,רעדמערפ

 "רעד ןוא יײװָאלָאס עליסוי ןעגעוו סעומש ַא ייז טימ ןעכַאמ טעוװ

 םעדכָאנ .ןעגאז יז טעוו סָאװ ,ןיירַא םינּפ ןיא ןע'רתסא ןעקוק לייוו

 ענייז רַאפ ףסוי יוװ ,ייז רַאפ ןעקעלּפטנַא לָאמ ַא טימ ךיז רע טעוו

 רתסא "!ּפסוי ,ךיא ןיּב סָאד, : ןעגָאז טעוו ןוא ,םירצמ ןיא רעדירּב

 ייּב ןערערט ןעלעטש ךיז ןעלעוו סע ןוא ,ןעדנוצעגנָא ןערעוו טעװ

 ,ןילַא רהיא טימ ןעּביילּב טעוו רע זא ,םעדכָאנ .ןעגיוא יד ןיא רהיא

 ייּב סָאװ ,גנידסלַא ןעלהעצרעדסיוא גיוא ףיוא גיוא רהיא רע טעוו

 ךיז טָאה םהיא טימ סָאװ ץְלַא ,ךיז טוהט ןעצרַאה ן'פיוא םהיא

 "רָאג ןענעקייל טשינ רהיא ןופ טעוװ רע .רעהַא זיּב ןָאהטעגּפָא

 םהיא טעװ רתסא ןוא ,ןעקעדפיוא ץל ַא רהיא טעוװ רע .טשינ

 יד ךיז טָאה רע ױזַא יו ,ןעלהעצרעד רהיא טעװ רע .ןייז לחומ

 טָאה ,ומש חמי ,סַאּב הילדג רָאנ ,םייהַא ןעסירעג טייצ עצנַאג

 רעד ןיא טדָאטש ןייא ןופ םהיא טּפעלשעג ,טזָאלרעד טשינ םהיא

 -בָאנ !רעטעּפש ףיוא ,רעטעּפש ףיוא גידנעגעלּפָא ץלַא ,רערעדנַא

 טָאה ,םייהַא ןערהָאפ וצ ןעוועג טיירג ןיוש זיא רע ױזַא יו ,םעד

 זיא רע ןוא ,עמַאד יד עלערעּפ ,קילגמוא סָאד טּפַאחעגרעטנוא ךיז

 "םורַא ,ןירַא היתחת לואש רעד ןיא ,ץענ רעד ןיא ןעלַאפעגניירַא

 רע שירַאנ יװ ,טסייוו רע .,..טעּפש וצ לעסיּבַא ןיוש ךיז גידנעקוק

 ,ןעמעלַא ןענעקַא ןעגנַאגעּב ךיז טָאה רע םואימ יוװ ,ןָאהטעג טָאה

 השעמ ַאזַא ןוהטּפָא ,ערעטלע ןייק ייּב ךיז גידנעגערפנָא טשינ

 -- םוג ץנַאג סָאד טסייו רע !קלָאט םוש ַא ןהֶא ,ןעטַאט ַא ןהָא

 ? ןערהָאי יד ךָאנ דימת טמוק לכש רעד זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ

 טימ עלערעּפ לעסיּב ַא זַא ,ןע'רתסא רַאפ ןענעקייל טשינ טעוװ רע

 רַאג םהיא ןעּבָאה דלעג רהיא טימ לעסיּב ַא ןוא ןעלעיּפש רהיא

 ױזַא יװ ,טינ רָאג סָאד טהעטשרעפ רע ןוא ,טהערדרעפ ּפָאק םעד

 יו ?ערעייט ןוא עבעיל ענייז ןיא ןעסעגרעפ טנַאקעג ראג רע טָאה

 ? ןעלערעּפ ףיוא ןע'רתסא ןעטייּברעפ טנַאקעג רָאג רע טָאה ױזַא

 םהיא גיוט סָאװ וצ ?דלענ בעילוצ עשז-ךיוש ?סָאװ ּבעילוצ ןוא
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 רע ױזַא יו ,ןעלחעצרעד רהיא טעװ עליסוי ?סרהיא דלעג סָאד
 יו ;שדוח םעד ןיא ןעגָארטעגרעּביא טָאה רע סָאװ ,ןעטילעג טָאה
 ; םייהַא ןעסיײרוצסױרַא ךיז רעווש ןעמוקעגנָא םהיא ןיא סע ױזַא
 ,םענייאניא רהיא טימ ןערהָאפ טלָאװעג רָאנ טָאה עלערעּפ ױזַא יו
 רַאפ טנייוועג ,ןעטעבעגנייַא םיוק יז טָאה רע .ױזַא יו ; שרעדנַא טינ
 סָאד סאמנ םהיא זיא סע ױזַא יו } ןיילַא ןעזָאל םהיא לָאז יז ,רהיא
 ױזַא יװ ; טלעוו עצנַאג יד רעטסניפ ןוא טסוּפ ,ענשוד ,גנע ,ןעּבעל
 בעילוצ ןוא ,ןע'רתסא ֹוצ ,רהיא וצ ,םייהַא םהיא טהיצ ץרַאה סָאד
 יז זָאל ןוא ! ןעּברַאטש וליפא ,גנידסלַא ףיוא טיירג רע זיא רהיא
 רע .ןוהט רע טעװ ,ןוהט וצ סָאװ ,ןעגָאז יז זָאל ןוא ץלַא ןעסיוו
 ןיא רהיא בעילוצ .,ןעסייה םהיא טעוו יז סָאװ ,ץלַא ןעגלָאפ יז טעוו
 קע ןיא רהיא טימ ןעפיולטנַא ,רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא טיירג רע
 ... ליפא ןיירַא טלעוו

 טפיױלטנַא רע ױזַא יו ,ןערעיזַאטנַאפ וצ ןָא-טּבױה עליסוי ןוא
 ם'ייּב ןעפָאלשנַא דרעוװ רע ..,ןירַא טלעוו קע ןיא ןע'רתפא טימ
 -עד טשרע ףיוא ךיז טּפַאח ןוא ןעגָאװ ן'פיוא הלגעדלעּב רעלעּפמַאי
 -ילעּב עדייּב ןוא ,ןוערעּפשַאק ןייק ןיירַא טרהַאפ עמ ןעוו ,טלָאמ
 ,ערעטסניפ ַא עליסוי טרעהרעד ןערעזייל ןופ .ךיז ןענעגעגעּב תולגע
 ןיוש ןעטייברַא וצ ןָא-טּבױה עיזַאטנַאפ ןייז ןוא ,הרושּב ערעטיּב
 .ןירַא טייז רעדנַא ןייַא ןיא רָאנ

2415. 

 טגנערב ןוא ךעל?לדרעפ יד טּביירט רעזייל

 .טטכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיוש םייהַא ןעליסוי

 טעטנָאלּפעג ךיז ןעּבָאה ןעקנַאדעג ערעדנַא ,תובשחמ ערעדנַא
 ןערעזייל ןופ טרעהרעד טָאה רע יו םעדכָאנ ,ּפָאק ןיא ןעליסוי ייּב
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 רַאפ ,ןערעדנַא ןייֵַא רַאפ הנותח טָאה רתסא זַא ,הרושב עטוג יד

 לָאמ א טימ ןענעז תומולח עגירעהירפ ענייז עֶלַא { רָאנ ןערעטלא

 'ףיוא ןעדנוצעגנָא ןערָאװעג זיא רע .,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ,קעווַא
 -סיוא ןענעז עלַא ; ןע'רתסא ףיוא ךיוא ןוא ןעטַאלז ףיוא ,ןערעטלַא

 רע ץוח ,םורַא-ןוא-םורַא גידלוש ,דליוו-הנושמ םהיא ייַּב ןעמוקעג

 רע ,ןעמוקענ טשינ ןעקנַאדעג יד ףיוא רָאנ םהיא זיא סע ,ןייֵלַא
 רע ? בייח רעצנַאג רעד ָאד רע זיא רשפא ; ןוחט גערפ ַא ךיז לָאז

 ןעּבעלרעד ןיוש לָאז רע ,עגר יד ,טונימ יד טקוקעגסױרַא ןיוש טָאה
 ,רהָאי ַא ןעוועג םהיא זיא עגר עדעי .,םייהַא ןעמוק

 ,ןערעזייל ייּב ןָאהטעג גערפ ַא רע טָאה -- ?סייוו ךָאנ זיא'פ --

 -נערהירנָא ןוא דיוּב ןופ ּפָאק םעד טונימ ַא ףיוא גידנעקעטשסיורַא

 ,דנַאה רעד ייּב םהיא גיד

 טָאה ןוא זָאנ רעד רעטנוא ןָאהטעג עקרומ א סיּפע טָאה רעזייל
 טינ ןעוועג זיא רעזייל זַא ,ןעזיוועגסיוא טָאה סע .ןעגיּפשעגסיױא

 ןיא עמאס ןעגָאלשעגרעּביא םהיא טָאה עמ סָאװ ,ןעדעירפוצ ױזַא
 ןעטימ ןיא ןעטלַאהעג ןעּבָאה ךעלדרעפ יד ךיוא ,ףָאלש ןעטסעּב
 ט כב ַא מ ע ג ך י ז ,ךעלסיפ יד טימ טעוװעמַאילעג ,ןעלמירד
 ןיש טקעמש ןעסירד ןא .{ע פיול ייז יוו ךיילג
 לעמיה קע ןייא .,ךיז ןעצעז ייּב טלַאה ןוז יד ,טייצ-לולא טימ
 טוב טימ יוװ ,סַאּפ ןעטיור ןעטיירב ַא טימ טּברַאפעּב ךיז טָאה

 עלעטניו ?היק ַַא .טייזברעמ ןעצנַאג ן'רעּביא ךיז ןעסָאנעצ

 ייב ןָא םהיא טרהיר ,ןיירַא דיוּב ןיא ןעליסוי וצ ךיז טע'בנג'רעפ

 רימש א ,טעלג ַא םהיא טוהט ,רָאה עטלעזיירקעג ,עגנַאל ענייז

 וצ ןָא-טּביוה ןוא ?עדייב ןיא ןָא ךיז טראּפש רע .םינּפ ן'רעּביא
 -עלג יד ,ךיז טלעסיירט דיוּב יד ,טזָאלּב עלעטניוו סָאד ,ןעלמירד
 רעזייל ןוא ,ןעלדייוו יד טימ ןעפיימש ךעלדרעפ יד ,ןעגנילק ךעלעק
 טָאה סָאװ ,לעדעיל ענירעיורט ענעגייא סָאד ץלַא טחיצ ,טצינהעג
 ןָאטפרַאו ץלַא סָאד ןוא -- ,ףוס ןייק טינ ןוא ּביוהנַא ןייק טינ
 .ןעפָאלשנַא דרעוו רע ןוא ,הרוחש-הרמ ערעסערג א ךָאנ ןעליסוי ףיוא
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 זַא ,סיוא םהיא ךיז טזייוו סע ןוא ,ןעפָאלשנַא דרעוװ עליסוי
 םענעי ייב עקװועּפעזַאמ ןיא ךיז טניפעג רע ,דניק ַא ךָאנ זיא רע
 גיד'ארומ ןעזייווסיוא זייוודניק םהיא טגעלפ סָאװ ,גרַאּב ןעכיוה
 יױזַא -- גרַאּב ץיּפש ן'פיוא ןעטרָאד .ערַאמח רעד ויּב טעמכ ,ךיוה
 עגידנעקעמש ערעייט ןעסכַאװ -- ררח ןיא ןעלהעצרעד ןעמ טגעלפ
 ,ןעטלַאהעּב טרָאד טגיל סע ןוא ,ןעצריוועג וילרעלַא טימ םימשּב
 טָאה ַאּפע ז ַא מ סָאװ ,רצוא רענעי ,עלעקניוו ַא ןיא ןעּבָארגרעּפ
 טרָא םעד םענייק גידנעגָאזסױא טשינ ,ןעּבָארגעּב ןעטרָאד םהיא
 -- ,ץַאלַאּפ רענעלָאטסירק ַא ןַאהרַאפ טרָאד זיא ךיוא ,םהיא ןופ
 ַא טציז ץַאלַאּפ ןיא טרָאד ןוא -- רדח ןיא טרעהעג רע טָאה ױזַא
 הנבל יד ןעוו ,טכַאנ עלַא ;ןיילַא ענייא הכלמ-תּב עטגידניזרעפ
 -עיורט ַא טימ ךיז וצ טפור ןוא טנייוו יז יו ,ןעמ טרעה ,ףיוא-טחעג
 רענייא ןהעג וצ חנכס א זיא טלָאמעד ןוא .שטַאהוּפ ַא ןופ לוק גיר
 ן'םיוא טכירק רע זַא ,סיוא םהיא ךיז טזייוו סע .,.רמוש א ןהָא ןיילַא
 םוצ ןוא ,רעכעה ןוא רעכעה ךיז טעּפַארד רע ,טרעטעלק רע ,גרַאּב
 רעיפ עלַא ףיוא ןעכירק וצ ןָא-טּבױה רע .טייוו ךָאנ זיא גרַאּב ץיּפש
 ןוא רעכעה ץְלַא טהילפ רע ,עלעטערש א יו רָאנ יקַאט ,ךיניךיג
 קוק ַא טּפַאח רע .טייוו ץלַא ךָאנ זיא גרַאּב ץיּפש םוצ ןוא ,רעכעה
 רַאפ סָאװ ,גידנעהעזרעד ,קערש רַאפ טרעטיצרעפ דרעוו ןוא ּפָארַא
 ןיא גרַאּב ץיּפש םוצ ןוא -- ןעגנַאגעגּפָא ןיוש זיא רע בר ךלהמ ַא
 ,טהעז רע ,סייווש רעטלַאק ַא םהיא טגָאלשעּב סע .טייוו ץלַא ךָאנ
 ןעגידעּבעל ןייק ךיז רַאפ טהעז רע .ןעכַארקרעפ זיא רע טייוו יו
 פעמיה ,?עמיה ןוא גרַאּב רָאנ ,וליפא דרע ןייק ,רעזייה ןייק ,ןעשנעמ
 רעוו סע ,תוחוכ יד סיוא םהיא ןעהעג סע יו ,טלהיפ רע .גרַאּב ןוא
 ...ןע'שלח ףיוא רָאנ יקַאט טוג טשינ םהיא

 ןוא ,ןעפַאלשנַא רעדעיװ ףכית דרעוו ןוא ףיוא ךיז טּפַאח רע
 ,דלַאװ ןעגידנעטָאש ןעטכידעג ַא ןיא זיא רע ,םהיא ךיז טכַאד סע
 טלאה דנַאה ןייא ןיא ,זָארג םענירג ן'פיוא ןעגיוצעגסיוא טגיל רע
 רע טעלג רערעדנַא רעד טימ ,תונמ"חלש טימ לערעלעט ַא רע
 ןופ ?עדעיל ַא ליטש םהיא טגניז רתסא ןוא ,ּפָאק ן'רעּביא ןע'רתסא
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 "ם'מערָאפנעדלַאג; ןופ סנייא ,"ה מ ש ג ר ע ג נו י'* רעד

 : ןעגניז טּפָא זייוודניק עדייּב ןענעלפ ייז סָאװ ,ךעלדעיל

 .ןעוועג זיא טכַאנ עּבלַאה ,סעלא זיא ןעפָאלשעג,

 .טרהירעג האירּב ןייק ךיז טָאה סע

 ןיילַא ךיז טָאה הנבל ענרעּבליז יד

 ... טרעיצַאּפש ןערעטש יד ןעשיווצ

 ץַאק עסייוו עסיורג ַא יו ,סנעטייוורעד ןופ רע טהעזרעד םיצולּפ

 עליטש יז טלעטש סיפ עטַאלג ערהיא טימ .םהיא וצ ךיז טע'בנג

 ןוא רעטנעהענ ץלַא רעטייוו סָאװ םהיא וצ וצ ךיז טקור ןוא טירט

 םהיא טקעטש ןוא טנעהָאנ ץנַאג םהיא וצ וצ-טהעג יז .רעטנעהענ

 ןעשוד וצ ןָא םהיא טּביױה ןוא ןיירַא זלַאה ןיא לעגענ ערהיא ןיירַא

 ןיא גינעווניא םהיא טלעכרָאח סע יו ,טלהיפ רע .ןעגראוו וצ ןוא

 יד ןיא ץַאק רעד טקוק רע .טינ ןָאק ןוא ןעיירש ליוו רע ,לעגרָאג

 טקוק רע .טלעכיימש יז זַא ,םהיא ךיז טכַאד סע ןוא ,ןיירא ןעגיוא

 ליוו רע ...ןעלערעּפ רהיא ןיא טנעקרעד ןוא ,רעסעּב ךָאנ ןייַא ךיז

 רעטַאלדוק רעצראווש א ,רעגיד'ארומ ַא ...טינ ןָאק ןוא ,ןעיירש

 רע .םהיא טסייּב ןוא םהיא טעּפיס ןוא םהיא רעּביא טהעטש דנוה

 םוהט רע ...ן'הילדג םהיא ןיא טנעקרעד ןוא ןייֵא טוג ךיז טקוק

 : לוק ןייז טימ טינ יירשעג א טוהט ןוא תוחוכ עלַא טימ סיר ַא ךיז

 "!ײטַאט ,יוא,

 טּפַאח ןוא לוק ַא ףיוא עליסוי סיוא:טעיירש -- ! עטַאט ,יוא --

 ואו !ופטדופט-ופט -- .,רעטלודעצ ַא יו ףָאלש ם'נופ ףיוא ךיז

 ?רעזייל בר ,רימ ןענעז

 רעזייל םהיא טרעפטנע -- ?וד טסגערפ ,ןענעז רימ אוו ---

 "דרעפ יד טימ ךיילג סופדוצ ןיוש גידנעהעג ,לוק גיד'זנורּב ַא טיט

 ןיוש ןענעז רימ ,הֶא -- .תוללק עטיוט טימ ייז גידנעטלעש ,ךעפ

 גנַאל ןיוש !סערילח ,ןעמוק ךייַא ףיוא לָאז הרינּפ ַא ,טייוו ץנַאג

 לעּביהְאּפ-התימ ַא ,גרַאּב ןעּבלַאה ַא רעכעה טעמכ ןערהָאפעגרעבירַא
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 רשפא !טעװעדרַאמעגנָא לעסיּב ַא ָאד ךימ ּבָאה ךיא יו ,ךייא ףיוא

 -ירקּפָארַא עלעּפַאק ַא ןייז חירטמ ךיז טסלָאז ,הרבס ַא ןעוועג טכָאװ

 טעוװ רעמָאט ,טייז רעד ייּב ָאד טָא ןהעגרעטנוא ןייז ?חומ ןוא ןעכ
 לָאז ןענ'הפרש ,ךעלדרעפ יד רַאפ רעגנירג לעסיּב ַא טרָאפ ןייז

 !ערעייַא לעפ יד

 טגערפ -- ?רעזייל בר ,טדָאטש יד דלַאּב זיא'ס רעּבָא --

 ,לוק גידנענייוו ַא טימ עליסוי

 גרַאּב ן'כָאנ ָאד טָא .דלַאּב ,ךיז טחעטשרַאפ ,דלַאּב ,דלַאּב --
 -בָאנ ,לעדלעוו ַא םעדכָאנ ,טרָא גירמַאז לעקיטש ַא רעּביא טּביילּב

 ן'טימ געוו רעכיילג ַא ןיוש טהעג םעדכָאנ ןוא ,דמַאז רעדעיוו םעד
 .ןײרַא טדָאטש ןיא ךיילג טקַארט עװָאטשטָאּפ

 ןוא ץרַאה טימ ןָא ךיז טמענ עליסוי ? ןוהט ןעמ ןָאק סָאװ
 -ערּב סיפ יד ,רעווש םהיא זיא ּפָאק רעד .,דיוּב רעד ךָאנ ךָאניטחעג
 ךעלררעפ יד .,טּפַאשגנע ןייֵא רע טלהיפ ןזלַאה ןיא ןוא םהיא ןעכ
 -לָאװ ייז ,קשח ןהָא רָאג גרַאּב ַא ףױרַא ןעגָאװ םעד ןעּפעלש ךַאּבענ

 ףיוא גידנעקוק טשינ רָאג ,ָאדדָא-טָא טלעטשעגּפָא שוריפּב ךיז ןעט
 -וצנא רעּבא ייז טיג רע ;ייז ףיוא טיש רע סָאװ ,תוללק ס'רעזייל

 ,הנבל יד .,רעטייוו ןחעג ףרַאד עמ זַא ,שטייּב רעד טימ שינערעה

 -עה ץלַא טבעווש ,לעמיח קע ם'נופ ןעטינשעגסיוא ךיז טָאה סָאװ
 עליסוי ןוא ,רעלהיק ךָאנ דרעוו עלעטניוו סָאד .רעכעה ןוא רעכ

 ףיוא טָאה סָאװ ,שנעמ ַא יװ ,קַאמשעג ץנַאנ ןענָאװ ם'ייּב טהעג
 ...תולג םעד ןעוועג ?ּבקמ ךיז

 -- .,ןירַא ןענָאװ ןיא קירוצ ,?חומ ייז ,ןיירַא ךירק דניצַא --
 סע -- .טונימ א ףיוא ךיז גידנעלעטשּפָא ,רעזייל םהיא וצ טגאז
 ןעלעוו ,טפערטַאּב רעסַאװ קנורט א סָאװ וליפַא ןערעיודעג טינ טעוו
 ,םייהרעד ןיא ןייז ןיוש רימ

 יד טימ ןעליסוי ןיא טצעזעגניירַא רעזייל טָאה המשנ עיינ ַא
 ,ןיילַא ךיז רַאפ ןעמעש טינ ךיז לָאז רע .רעטרעוו עכילטע עגיזָאד
 -ענ טָאה סע שטָאה ןוא ,ןעשוק טּפַאחעגמורַא םהיא רע טלָאװ



294 
 םכילעיםולש

 "טסעד ןופ ,"טפערטעּב רעסַאו קנורט ַא סָאװק רהעמ ךס ַא טרעיוד

 .עקוועּפעזַאמ ןייק ןעמוקעג לָאמַא טראפ ןעמ זיא ןעגעוו

 רעד ןופ טלעװקעגנָא טינ ױזַא עליסוי ךָאנ טָאה לָאמנייק

 טימ ןוא עטָאלּב רעגידעקעמש רהיא טימ עקוועּפעזַאמ טדָאטש

 .רניצַא יו ,ךעלּביטש ענעפָאלשרעפ ,ערעטסניפ ,עניילק ערהיא

 ןיא ךיז וצ ןיירַא טרהָאפ סָאװ ,חררש א יו ,טלהיפעגנ ךיז טָאה רע

 ןיוש טָאה רע ,עלעקערּב סכילטיא ןופ תחנ גידנעביולק ,סטוג ןייז

 יד טקעטשעגסױרַא טָאה ןוא טרָא ן'פיוא ןעציזנייא טנַאקעג טשינ

 רעד טימ ןעלעטשרעפ טזומעג יז טָאה רע רָאנ ,סױרַא דיוּב ןופ זָאנ

 ,ריירפ רַאפ ןעגנורּפשעגרעטנוא רע זיא ,דניק ןיילק ַא יו ...דנַאה

 { בוטש ס'טחושי-םעדיילאדןמלז זיא טָאװ :ןיילַא ךיז וצ גידנעדער

 ס'רעטסושיםעד-עקרַא זיא טא !בוטש ס'דיגנ-םעד"חמצ זיא טָא

 זיולק עטלַא יד זיא ןָא {ַאש ...ןעטיילק יד ןענעז טָא ןוא ,בוטש

 טכייל סָאװ ...טציז עטַאט רעד ואוו ,ּבוטש ס'עטַאלז זיא ןָא ןוא

 ,לחומ טייז ,קוק ַא רָאנ טוהט ,רעזייל בר ?יוא ,ןעטרָאד סע ךיז

 ריס !רימ זיא העוו ,יוא !זנוא ייּב טרָאד גיטכיל זיא סע יו

 ! ?טצענ סע ,טכַאד

 -טנעעג רעזייל םהיא טָאה -- ? טצענ סָאװ / ? טצענ רעוו --

 וליפא טּביױה סע -- .חצור ַא יוװ ,ךעלדרעפ יד גידנעּביירט ,טרעפ

 ? ןעטכַארטסױא וד טסעוו ךָאנ סָאװ ! ןעצענ וצ ןָא טינ

 ,טכַאד רימ ,ַאש ? גיטביל ױזַא טרָאד זיא ןעד עשזיסָאװ --

 -ַאט יד טימ קױּפ רעד ןערעה ךיז טזָאל סע ? ןעלעיּפש רמז-ילכ זַא

 רהיא ,רעזייל בר ?סָאװ יצ ,הנותח ַא ? סָאד זיא סָאװ ! ןעצ

 ?הנותח ַא טרעה

 םדיינש רע .טרָאװ ןייק טינ רהעמ ןיוש טרעפטנע רעזייל רָאנ

 "וצ ךיוא ןיילַא ןיוש ןענעז עכלעוו ,ךעלדרעפ ענדיּפ יד טקָארּב ןוא

 ןיוש ךיז םייהַא ןעמוק וצ ןעוועג הכוז ןעּבָאה ייז סָאװ ,ןעדעירפ

 "דייוו יד ןעסייררעפ ייז 1 ךיז ןעפָאלעגנָא גונעג :ּפַאק ַא ןעהורּפָא

 -עי ייּב גידנעלקָאשוצ ,תוחוכ עטצעל יד טימ ךיז ןעזָאלעצ ןוא ןעל
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 סָאװ !רַאנ רעטלַאא ': טרער רענייא יו ,ּפעק יד טימ ץימש ןעד
 -וױפ ףרַאדעּב עמ ןעוו ןיילַא ןעהעטשרעפ ריס ?זנוא וד טסיימש
 ךיז טלעטש קסַארט ַא טימ ןוא קוה ַא טימ ..."טינ ןעוו ןוא ןעפ
 רעיש ,רעטסנעפ ס'נזח םעד קילאומש ןעּבעג דיוּב ס'רעזייל ּפֶא
 ּפָארַא-טגנירּפש עליסוי ,לעשיד ן'טימ ןיחַא גידנערהָאפניירַא טשינ
 ,טציז קילאומש סָאװ ,ּבלַאה רעד ןיא .,ּבוטש רעד וצ וצ-טפיוק ןוא
 ,ןמיס ַא -- סָאלש ַא טגנעה ריט רעד ףיוא ןוא ,רעטסניפ-קָאטש זיא
 רערעדנַא רעד ןיא ןיא רַאפרעד ,םייהרעד ןיא ָאטינ זיא ןעמ זַא
 גיטכיל קראטש ,טנהָאװ ןירעקינלעצ יד עטַאלז ואוו טרָאד ,ּבלַאה
 ,טצנַאט עמ יו ,ךיז טרעה סע ןוא ,ןעלעיּפש רמזדילכ ,ךילהערפ ןוא
 רעד ייב "!רעקרַאטש }רעקרַאטש. : טםיירש ןעמ ןוא טעּפוט עמ
 ,םלוע ןע'טושּפ םענעּפָאלעגפיונוצ םעד ןופ טּפַאשגנע ןייַא זיא ריט
 ןוא וצ-טהעג רע .ןעכַאל ןוא סעקשטימעס ןעקַאנק ,ןעהעטש סָאװ
 אד ןיא סָאװ :הרבח רענעפָאלעגפיונוצ רעד ייּב גערפ ַא טוהט
 ? סעכלעזַא

 א טימ םהיא ייז ןערעפטנע -- !עיליסיוו עקסווידישז עצ --
 בוטש ןיא ,ןיהַא רעגניפ יד טימ ןָא םהיא ןעזייוו ןוא רעטכעלעג
 -טמוק ,סנעניוּבנעלע עדייּב טימ ךרוד ךיז טרַאּפש עליסוי ,ןיירַא
 ןעכלעוו ןופ ,דליּב ַא ךיז רַאפ טהעזרעד ןוא ןיירַא בוטש ןיא ןיירַא
 ,ןעגיוא יד ןיא רעטסניפ םהיא דרעוװ סע

6 

 ןוא ,חמש מס ןעדיא ךיז ןענעז ם ח ר כד"? ע ב

 החמש רעטכער רעד ןיא ןָא:טמוק עליסוי

 רלַאװג טימ -- יח התא ,םימכח ערעזנוא ןעגָאז ,ךחרכ-לע
 ,טכעוו פעקיטש סָאד דיא רעד סיוא-טמוק דלַאװג טימ "1 וד טסּבעל
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 .ךיז רע טהערפ דלַאװג טימ ,רעדניק הנותח רע טכַאמ דלַאװג טימ

 ןייז ןעזייװעּבסױרַא ,טסייה סָאד ,ןעהערפ ךיז ?יוװ רע זַא ,דיא א

 "יאז .חב ַא ךיז ןוהטנָא דלַאװג טימ ןעמענ ךיז רע ףרַאדעּכ ,חחמש

 ןוא "1 ןייז ךיליירפ רימָאל ,ןעדיא -- טלָאמעד רע טיירש --- ,ןעד

 ,רלַאװג טימ ,הסוכ ַא טכַאמ עמ ןוא ףיונוצ עלַא ךיז טמענ עמ

 ןוא ,ןעכַאמ וצ הסוכ א זיא ןעדיא ם'נופ עבט רעד ןיא טינ םורָאװ

 ןיא דלַאװג טימ ןיירַא םהיא ןעמ טסיג ,ןעקנירט טינ ןָאק סע רעוו

 א ןיירַא טקַאה עמ, : םירוכשה-ןושל ףיוא טסייח סָאד ,ןירַא זלַאה

 .םינ םהיא ךיז טליוו סע שטָאח ,ןערעוו ךיליירפ זומ רע ןוא ,"עקלַאג

 רצנֶא היחמ ַא .טינ םהיא ךיז טצנַאט סע שטָאח ,ןעצנַאט זומ רע

 ךָאנ ףכית ןוא החמש ַא ףיוא ףיונוצ ךיז ןעּביױלק ןעדיא יו ,ןעקוק

 "גיז וצ ןוא ןעקסעילּפ וצ ןָא ןעמ טּביױח "סעקלַאג, ייווצ עטשרע יד

 :ןעג

 .ןייו ,הרבח ,ןעקנירט רימָאַל

 ; ןירַא זלַאה ןיא סעקלַאג ןעדיינש

 ןייז ךיליירפ ןעסייהעג טָאה יּבר רעד

  ןירַא גָאט ןעסייוו ץ'זיּב

 יז זומ עמ זַא ,רעווש ױזַא עטָאּפַאק יד דרעוו דלַאּב יקַאט ןוא

 ן'טימ ,הליחמ ,םינותחת עליוה יד ןיא ןעּביילּב ןוא ןעפרַאווּפָארַא

 טלָאמעד רָאג ךיז טצנַאט סיּפע ; ןעּביױא ןופ ,לידבהל ,ןטק-תילט

 גידנעטלַאהוצ ,דָאהָארָאק ַא יז ןעהעג םענייאניא עלַא ןוא ,שרעדנַא

 ןיוש ןעלעיּפש רמזיילכ יד .דנַאה רעד טימ ןערעדנַא םעד רענייא

 .ןירַא טלעוו רעד ןיא ױזַא טַאלג טּבייר עמ ,ןעטָאנ ןהֶא טלָאמעד

 םימ ,רעטנורַא ּפָאק םעד גידנעפרַאוורעפ ,ןעננירּפש ןוא ןעּפוט ןעדיא

 דעג רָאג טלָאװ עמ יוװ טקנוּפ ,ילעטס רעד וצ ןעגיוא עטצנַאלגרעפ

 ךיז טרַאּפש סע רעװ ןוא .ןעצנַאט ןיא טינ ,ןענווַאד ןיא ןעטלַאה

 דלַאװג טימ םהיא ,עמ טּפעלש ,ןעצנַאט ןהענ טשינ ליוװ ןוא ןייַא

 ןוא ךיז ןעהערד ,טסייה סָאד ,ןעצנַאט זומ רע ןוא ןיירַא ןהָאק ןיא

 רעד קילאומש ןעגנַאגעג זיא ץנַאט ןימ ַאזַא טָא .סיפ יד טימ ןעכַאמ
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 -עג טשינ םהיא טָאה סע רעו .הנותח רעד ףיוא ןע'רתסא ייּב ןזח
 -על ןייז ףיוא ענעצס עגירעיורט ןייק רָאג טָאה רעד ,טלָאמעד ןעהעז
 !ץנַאט רערעטיּב ַא ןעוועג סָאד ןיא ,יוא ,ןעהעזעג טשינ ןעּב
 ,ןעפנָארּב ?עסיּב ם'נופ ןענייוו טסולגעג רָאנ ךיז טָאה ןעקילאומש
 ךָאנ ןערָאװעג זיא רע ,ןעסָאגעגניירַא םהיא ןיא טָאה ןעמ סָאװ
 -טסעד ןופ סָאד טָאה ןעטַאלז ,רעהירפ יו גיד'הרוחש-הרמ רעגרע
 ןהָאק ןיא ךיוא טצנַאט קילאומש סָאװ ,ןָאהטעג האנה רהעז ןעגעוו
 יד טימ ךיוא טכַאמ רע יוװ ,גידנעהעזרעד ,ןעכילטיא טימ ךיילג
 סָאװ ,ןעליּבסנַאמ עלַא ןעשיווצ ,ָאד טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה ,םימ
 ףיוא ,השקשינ רָאנ ;םינותחת עליוה ןיא ,הליחמ ,ןעוועג ןענעז
 ךיז טָאה עטַאלז ,קילגמוא ןייַא ןהֶא ,סיוא טשינ טכַאמ החמש ַא
 ,ֿפוק גירעזייח ַא טימ ןיוש ןעגניזוצ ןוא ןעקסעילּפוצ טלעטשעגּפָא
 :עט'תנתוחמ א ךילנהעוועג יוו

 ,וד טסייה לעגוק

 ,וד טסהעטש ןעוויוא ןיא
 .וד טסחענעצ ל?ליומ ןיא ןוא

 ,וד טסייה לענוק

 ,וד טסהעטש ןעוויוא ןיא
 ...וד טסהעגעצ ליומ ןיא ןוא

 עכילטע יד ןופ יצ ,ןעקנירט ם'נופ יצ ,ןעסיוו וצ רעווש זיא סע
 יִצ ,דלַאװג טימ ןעסָאנעגניירַא םהיא טָאה עמ סָאװ ,"סעקלַאג;
 ַא טימ ןוח םעד קילאומש זיא סע רָאנ -- ,ןילַא ךיז ןופ ױזַא טָאלג
 טָאה רע זַא ,ןייז ךיליירפ וצ ףיוא שזַארוק ַאזַא ןעמוקעגנָא לָאמ
 ,ןעטימניא ןכדש ןמלק ּבר טימ ,םינתוחמ .יד טימ טצעזעגקעווַא ךיז
 השעמ תעשּב גידנעסייברעפ ,רקפה ףיוא רָאנ רעּבָא ,הקשמ ןעקנירט
 עמ .תורכש ןופ הלונס ערעייט ַא רהעז -- סעקרעגוא ערעיוז טימ
 -רעגוא ערעיוז טימ ןעסיּברעפ ןוא הקשמ ןעקנורטעג גנַאל יוזא טָאה
 טָאה ןוא ןע'נמלק בר ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה קילאומש ויּב ,סעק
 טייז ןייז ןופ ןמלק בר ;לָאמ ַא טימ סנמלק בר ייווצ ןעהעזרעד
 ךַאז רעגיצנייא רעדעי ןופ ןוא ,סקילאומש ייווצ ןעהעזעג ךיוא טָאה

ֹ 
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 ןעקילאומש ןעּבעגעגוצ טָאה סָאד ,ןעכַאז ייווצ ןערָאװעג ייז ייב זיא

 ןוא ןעכַאל רָאנ טסו?געג םהיא ךיז טָאה סע ןוא ,שזַארוק רהעמ ךָאנ

 -רעכעל רהעז ןערָאװעג לָאמ ַא טימ גנידסלַא םהיא ןיא סע .גונעג

 לעגוקפ טגניז יז יװ ,ןעטַאלז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע ,ךיל

 ,טכַאלעצ ױזַא ךיז טָאה ןוא ,"וד טסהעטש ןעוויוא ןיא ,וד טסייה

 םָאה יז .ןעגניז וצ ןוא ןעצנַאט וצ טרעהעגפיוא טָאה עטַאלז זַא

 ןעטָארטעגּפָא זיא ןוא ,זָאנ רעד רעטנוא ךיז ןָאהטעג עקרומ ַא סיּפע

 דנעה ערייּב טימ טּפַאחעגנָא ךיז טָאה קילאומש ןוא ,טייז ַא ףיוא

 םהיא ףיוא .רעטכעלעג רַאפ טעשטַאקעג ךיז טָאה ןוא ךיוּב םייּב

 סע ןוא ,טכַאלעג ךיוא םינתוחמ יד טימ ןמלק ּבר ןעּבָאה ,גידנעקוק

 זַא ,ןעצרַאה ן'פיוא ךיליירפ ױזַא ןעכילטיא ןערָאװעג תמאּב זיא

 .סעקלעמרַאי יד טימ ןוא ןעלטיה יד טימ ןעטיּבעג ךיז טָאה עמ

 טָאה וצרעד ,שילעּפַאק ַא ןעגירקעג ץיגרע טָאה טחוש רעד רעב-ןמלז

 ,לעטרַאג ן'זיּב ?עקעסַאּפ ַא טימ טטָאּפַאק יד ןעדנוּבעגרעטנוא רע

 (עקוועּפעזַאמ ןיא דרָאּב עטסערג יד טָאה רעּב-ןמלז) דרָאּב יד ןוא

 אי ןעגנַאגעג ןיא ןוא ,עלײשטַאפ ַא טימ ןעדנוּברעפ רע טָאה

 :ייּברעד גידנעגניזוצ ,"שטייד

 ,ןעשטייד רימ ןענעז
 ! ןעסּפאנש רימ ןעקנירט

 -עצ ןערעוװ םינתוחמ יד טימ ןע'נמלק ּבר טימ קיֿפאומש ןוא

 ךיוא שמש םעד ןנחלא ןָא-טמענ סע זיּב ,רעטכעלעג רַאפ ןעגנַאג

 -נורַא תואּפ יד רע טעשטַאקרעפ ,קיטש ענייז ןעזייוועב וצ קשח ַא

 יד טימ גידנעצנַאלג ,ןוא ןעקַאּב יד ןָא טזָאלּב ,ןערעהיוא יד רעט

 ן'טימ לעדעיל שיסור ַא גידנעגניזוצ ,"ינָאפ ַאװ רע טהעג ,ןעגיוא

 -שטַאּבַאט רעד לעקנעי-ןושמש ךיוא ןוא ,"ונצמאת םויה? ןופ חסונ

 קעװַא ךיז טצעז ,ףױרַא ןעגיוא יד ןופ סעיוו יד רעּביא-טרהעק קינ

 רע טגניז ,ןטק-תילט ם'נופ הציצ ַא גידנעהערד ןוא ,דרע רעד ףיוא

 : רעלטעּב ַא

 ....רַאזַאל ײעטַאיוװס יּבַאס וויּב יא;
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 טזייוועּב ןוא ןעטלַאהנייַא טינ ךיוא ךיז ןָאק ןכדש ןמלק בר ןוא
 -רעפ ןוא לעדיילק ַא ןָא טוהט רע :קיטש עקסטנַאידעמַאק ענייז |

 ...ןעלעטשנָא ענייז טזייוועּב ןוא ןירָאטעּפמיק ַא רַאפ ךיז טלעטש
 ,הנותח רעד ףיוא רעטכָאט ס'עטַאלז ייּב חמשמ ךיז זיא ןעמ ,ללכה
 עקלַאג ןייא גידנעסיג ,ןעכַאל ֹוצ ףיוא טשינ רָאג טרעה קילאומש ןוא
 ַא ןופ טחוש רעד רעּב-מלז דרעוו םיצולּפ ..רערעדנַא רעד ךָאנ
 ייּב ןערעוו םלוע ןענירעּביא ן'טימ קילאומש ןוא ,ןזח ַא רָאנ שטייד
 תילט א רַאפ לַאש עסייוו ַא ןָא טוהט רעב-ןמלז ; םיררושמ םהיא
 ןוגינ ןעגירעיורט ן'טימ ןעגניז דנַאװ רעד ייּב קעװַא ךיז טלעטש ןוא
 : לוק ַא ףיוא חליענ ןופ

 ,רעטלַא וד

 ,רעטלַאק וד

 ,טינ טסייוו וד זַא

 ,טינ טסנָאק ןוא

 -- ,טינ טסגיוט ןוא

 ?רעטנוא ךיז וד טסמענ עשזי-סָאװ טנייח

 שמש רעד ןנחלא ןוא ןמלק ּבר ,לעקנעי-ןושמש ,קילאומש ןוא
 ערייּב טימ גידנעכַאמ ,םיררושמ יד יו ,רעטנוא םהיא ןעטלַאה
 : הליענ ןופ חסונ ן'טימ ןוא תולוק עניד'ארומ טימ ןעיירש ןוא ,דנעה

 | | יוא ,יוא ,יוא ,יוא ,יוא

 יא -- יִא

 -םעלעג רַאמ ןעצלָאמשעצ דרעוו ,טלעווק םלוע רעצנַאנ רעד ןוא
 ,רעט

 ,ענעצס עגיזָאד יד טכַארטעּב ןוא טהעטש ייװָאלָאס עליסוי
 טלאוועג טָאה עליסוי סָאװ ,יד .ןעניוא יד טימ ןעצימע גידנעכוז
 -רעפ ױזַא ןעוועג זיא םלוע רעד ...ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז ,ןעהעז
 טהעטש רע יװ ,ןעליסוי טקרעמעּב טשינ טָאה רענייק זַא ,טּפָאלק
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 -כַארטעּב ,דנַאװ רעד ייּב טרַאּפשעגנָא ,עלעקניוו ַא ןיא ױזַא ךיז

 ןעּפָאלק סע יו ,טלהיפרעד טָאה עליסוי ,רעדנוזעּב ןעדעי גידנעט

 עצנאנ יד ; םינּפ סָאד םהיא טנערּב סע ,ּפָאק ןיא ןעפיילש יד םחיא

 ןוא טרירעמעש ןעגיוא יד ןיא ; ךָאר ַא יו ,םהיא ךיז טהערד בוטש

 רע ןוא ,ןעּפָארט ענעדליג עניילק ןופ ןענער ַא יװ ,םהיא טלעקניפ

 פעיט ןיירַא םהיא ךיז ןעכעטש לעגענ ענעצַאק עפרַאש יװ ,טלהיפ

 ךיז טּפַאח עליסוי .םהיא ןעגרַאוו ןוא ,םהיא ןעשוד ןוא לעגרָאנ ןיא

 . 8... .  .ןעסיורד ןיא סױרַא טפיול ןוא זלאה ם'ייב ןָא

4 4 1 * 9 :: 3 3 4 4 :: 3 9 3 + 4 4 

 .ןערעוו וצ רערעטסניפ רעטייוו סָאװ ןעּביוהעגנָא טָאה טכַאנ יד

 ן'פיוא ןעקורוצנָא ךיז ןעביוהעגנָא ןעּבָאה סנעקלָאװ עצראווש עניילק

 -נעייּפשסױרַא רעדעיוו ןוא הנבל יד ךיז ןיא גידנעננילשניירַא ,לעמיה

 גירעיורט ַא ,ןעזָאלבעגרעטנוא טָאה לעטניוו-לולא ?היק ַא יז גיד

 "בער ןיא יו ,ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה ןעפייפ וידנענייוו ַא ,ןעיזדוה

 זיא ןעליסוי רָאנ .?היק ץנַאג ןעוועג ןיוש זיא סע ןוא ,ןעיסָא ןעט

 -ַאֹּפ יד טימ טשיוועג ךיז טָאה רע זַא ,םערַאװ ױזַא ,םערַאװ ןעוועג

 טנערּב סע זַא ,טלהיפעג טָאה רע ןוא םינּפ ם'נופ סייווש םעד סעל

 רעד ןופ ןעפָאלעג רע זיא םעטָא ןייא ןיא .,בייל סָאד םהיא ףיוא

 =נַאט סָאד ,רמז-ילכ יד ןופ ןעלעיּפש סָאד ןערעה טינ לָאז רע ,הנותח

 ןעצרַאה ןייז ןיא טפיג ןעסָאנעגניירַא טָאה סָאװ ,ןעגניז ן'טימ ןעצ

 עליסוי .רעייפ שילעה א טימ יו ,ןעטָארּבעג ןוא טנערּבעג ןוא ,ןיירַא

 ןופ ןוגינ רענידנענייוו רעד טגנָאיענכָאנ טָאה םהיא ןוא ,ןעפַאלעג זיא

 ןערעה טזָאלעג ךיז ןעּבָאה כָאװ ,רעטרעוו עכיליירפ יד טימ ,הליענ

 לָאז רע ,ןערעהיוא יד טלעטשרעפ ךיז טָאה עליסוי ,ןעטרָאד ןופ

 ַא יו ,ןעטרָאד ןופ ןעפָאלעג זיא ןוא ,ןעגניז סָאד ןערעה טשינ

 .טפיול רע ןיהואוו גידנעסיוו טשינ ןייֵלַא רָאג ,רענעגושמ
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 רהעז טימ תוכרב-דעבש טגָאז קילאומש

 .עמ יטש רעגידנענייוו ַא

 / עטַאלו ןיא ,עט'תנתוחמ ַא ךילנהעוועג יװ ,טרעיילשעגסיוא
 ךיז ןעּבָאה רחיא םורַא .סעמרַאוװרעיילש םוצ ןעגרָאמ ףיוא ןעוועג
 -ייו ךָאנ ןוא ,לעטנעי ןוא עניירּב ,רעטסעווש ערהיא טחערדעגמורַא
 -בוטדםוי ןָאהטעגנָא ןוא טרעיילשעגסיוא ךיוא ,סעט'תנתוחמ רעב
 םינתוחמ יד ; רענייק ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ןעליבסנַאמ יד ןופ גיד
 ןערעדנַא ן'טימ ןענװַאד ןיירַא להוש ןיא ןעגנַאגעגקעװַא ןענעז
 טשינ ךיז ןעּבָאה ,סָאד טסייה ,ענעפורעג יד ,עדמערפ יד ןוא ,ןינו
 -רעד גידנעהעגסיורַא ,סעמרַאוװרעיילש ן'פיוא ןעמוק וצ טּפַאחעג
 טעוו רעמָאט ,ןעּפַאח סיּפע ןעמ טעװ רעמָאט ,ןיירַא קרַאמ ןיא לייוו
 ,עט'שמש רעד טימ שמש רעד .לעטסנעידרעפ ַא סיּפע ןעקישוצ טָאג
 רעבייוו עשימייה יד רָאנ .ןעפור לָאמ ַא ךָאנ ןעמוק ןעגעמ ,חשקשינ
 ןוא ךַאקעל ןעדיינשנָא ,שיט םוצ ןעטיירג ןעפלעה ןעמוקעג ןענעז
 רעד ָאד ךָאד זיא סע תמחמ ןוא .חלכ יד ןייז חמשמ ױזַא טַאלג
 ךַאקעל ךעלקיטש וצ ןעמענ ןעמ ףרַאדעּב ,ןיילַא םלוע רעשימייה
 -עֶל ןעמענ סנירעוורַאס יד .םייחל עט'תנתוחמ רעד וצ ןעקנירט ןוא
 : ןעצראזו ןעצנַאג ן'טימ ןעטַאלז ןעוועשניוו ןוא ךַאק

 תחנ סיורנ ןעּבָאה טלָאז רהיא ,ינעטַאלז ,ןעּבעג טָאג זָאל --
 לָאז יז ,ןעסיוו טשינ רעצ ןייק ןֹופ לָאמנייק ,רעטכַאט רעייֵא ןיא
 ,םשה-הצרי-סא ןוא ,דובכ ןיא ןוא רשוע ןיא ןערעטלע םהיא טימ ךיז
 -ַאלז ,ןעסעגרַאפ טינ זנוא רחיא טלָאז ,תירּב ן'פיוא ,רהָאיזַא-רעּביא
 ואוו ,טרָאד ; קָאטַאשטַָאּפ ן'פיוא טוג ,השקשינ ,ןענעז רימ ,וינעט
 ; תירּב ַא רהָאידַא-רעּביא ףיֹוא דימת זיא ,הנותח ַא ףיוא ןענעז רימ
 ..טנַאה עטשטנעבעג ַא ,זנוא ייב טנטה טזַא זיא'ס
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 -ןרפ ַא טימ טרעפטנעעג עטַאלז ייז טָאה -- { יאולה ,ןמא --

 .עגימ רעמ
 -יירּב ףיוא לעטנעי ,ןעלטנעי ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה עניירּב

 "יווצ ןעּבָאה רעטסעווש יירד יד .עדייּב ייז ףיוא עטַאז ןוא ,ןענ

 טָאה עמ .ליומ ן'טימ ערעדנַא יו רחעמ קוק ן'טימ טדערענ ךיז ןעש

 ...ערעדנַא סָאד סנייא ןענַאטשרעפ טוג ,חשקשינ ,ךיז
 םיתּביילעּב יד ןעּביולקפיונוצ ןעּביױהעגנָא ךיז ןעּבָאה רעטעּפש

 ןעקנירט ןוא ןעפנָארּב ךעלסיּב וצ ןעמענ ,שיט םורַא ךיז ןעצעז ןוא

 ןוא םינתוחמ ענירעּביא יד טימ ןוא ןעטַאלז טימ ,ןתח ן'טימ םייחל

 טנײשעגסױרַא ןוא ןעטכיולעג טָאה םינּפ ס'רעטלַא ,סעט'תנתוחמ

 -עגסיוא טָאה רע .לעזוטרַאק םענעטעמַאס םעיינ םעד רעטנוא ןופ

 ױזַא טשינ  ,,,גיד'רוחּב ראג ,רהָאי עכילטע טימ רעגנוי יו ןעהעז

 ַא יװ ,ןָאהטעגנָא ןוא טרעיילשעגסיוא .,חלכ יד ןעווענ רעּבָא זיא

 .ךיליירפ ױזַא טשינ סיּפע ןעהעזעגסיוא רתסא טָאה ,עננַאּפ ענעש

 ןייק ןוא ,ךילּבלעג לעסיּב ַא ,סייוו וצ ןיוש ןעוועג זיא םינּפ רהיא

 .ןהעזעגסיורא טשינ רהיא ןיא ןעמ טָאה טולּב ןעּפָארט ןעגיצנייא

 -ענ דניצַא ןענעז ןעמערּב עגנַאל יד רעטנוא ןעניוא עצרַאוװש ערהיא

 רהיא ייּב ןענעז ייז ןוא ,ץנַאלג םוש א ןהֶא ,רעייפ םוש ַא ןהֶא ןעוו

 ,ןעלַאפעגנייא לעסיּב ַא רהיא ןענעז ןעקַאּב יד .,ןערָאװעג רעסערג

 טימ טצוּפרעפ ןעוועג רהיא ייּב זיא ּפָאק ן'םיוא רעיילש רעיינ רעד

 ,ןיורק ַא יו רהיא ףיוא ןעהעזעגסיוא טָאה ןוא ןעטנעמיד ןוא ?לערעּפ

 קומש טימ ןוא טעמַאס טימ ,ריילק ןעדייז רעייט רהיא ןיא ןוא

 .-- ,פָארַא זיּב ןעּביױא ןופ גנורעיצ טימ ןעננַאהעּב ןוא טצוּפעגמורַא

 -תּב ַא ,ןיסעצנירּפ ַא יו טונימ רעד ןיא ןעהעזענסיוא רתסא טָאה

 ןערָאװעג לָאמ ַא טימ זיא רתסא עכיליירפ יד ,עגידעּבעל יד ,הכלמ

 יקַאט, .טסנרע ןוא ליטש ױזַא ,ןעסַאלעג ױזַא ,ענשטעטַאטס ױזַא

 גירנעלגעיּפש ,רעּבייװ יד טכַארטעג ךיז ןעּבָאה -- "הלכ ַא יו רָאנ

 .םינּפ גיטביל ,ןעש רהיא ןיא ךיז

 לָאז גיוא זייּב ןייק ,זיא סָאד עננַאּפ ענעש ַא רַאפ סָאװ --

 ,טסעומשעג ךיז ןעשיווצ רעּבייװ יד ןעּבָאה -- 1 ןעטדַאש טשינ רהוא



 08 ייווַאלַאס עליסוי

 ,יינש רענעלַאפעג יו ,רָאלק זיא יז -- .הלכ רעד ףיוא גידנעזייוונָא
 ,ןילַא רהיא ןיוש טנָאז .,ןעּבָאה וצ ּבוטש ןיא סכלעזַא גנורעיצ ַא
 !ןייז טנוזעג רימ רהיא טלָאז ,וינ'הרש-עמורפ

 ַא רָאנ יקַאט ןזיא'ס זַא ,םיכסמ שוריפּב זיא וינ'הרש-עמורפ/
 ןוא ?ָאד ןעמ טסעומש סָאװ ,ןעּבָאה וצ ּבוטש ןיא סכלעזַא גנורעיצ
 סנייא גידנעּבעגרעּביא ,ןעשַאוו וצ ןָא ךיז טּביױה ?ייוורעד םלוע רעד
 -רעּביא ןוא ןערעהיוא טימ טרָאװק ענרעּפוק עסיורג יד ןערעדנַא םעד
 -דנַאה ןעצרַאװש ןעסַאנ םעד ןערעדנַא םעד ייּב סנייא גידנעמענ
 ,ןירַא ּבוטש ןיא ןזח רעד קילאומש ןיירַא טמוק םיצולּפ ,ךוט

 -דניירפ ץנַאנ עטַאלז טגָאז -- {קילאומש בר ,אּבה-ךורּב --
 ןוא ,?חומ טייז ,ךיז טשַאװ טהעג ?טעּפש יֹוזַא סיּפע סָאװ -- .ךיל
 עמ זַא ,םינּפַא ,ןעסעגרַאפ רָאנ ךיז טָאה רהיא ,שיט םוצ ךיז טצעז
 ,ערעייַא עט'נזח יד זיא ואוו ? תוכרּב עבש וצ ןעּכָאה ךייַא ףרַאדַאּב
 .ןעטכָאלפעצ רהעז טנייה רימ רהיא טנעז סיּפע ?קילאומש ּבֹר
 ?השעמ יד זיא סָאװ

 רערעיז ַא טיס קילאומש טכַאמ -- ,טסַאנ ַא ּבָאה ךיא --
 .ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא ןהוז ןיימ ,ךיא ּבָאה טסַאג ַא -- ,ענימ

 -- .ןעגירשעגסיוא לָאמ ַא טימ עלַא ןעּבָאה -- ? ?עליסוי --
 עשזראוו !טסַאג רעייֵא טימ ךייַא בעיל טָאג ?ָאד זיא עליסוי
 ? רע זיא

 טרעפטנע -- .רע זיא םייחרעד ןיא ?'ואוו ךייש זיא סָאװ --
 חכ ןייק סיּפע טָאה רע -- .טרָא ןייא ףיוא גידנעהעטש ,קילאומש
 םייהַא רָאנ ,טכַאנייּב ןעטכענ ךָאנ רע זיא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג .טינ
 ךיילג גָאט ן'טימ ,טסייח סָאד ,גָאטרַאפ טשרע ןעמוקעג רע זיא
 טגָאלק רע תמחמ ,גנולהיקרַאפ ַא טּפַאחעג ,םינּפַא ,טָאה רע ,ןיוש
 ןייא ןיא רע טגיל דניצַא .העוו םהיא טוהט ּפָאק רעד זַא ,ץלַא ךיז
 ןיוש םהיא ןעּבָאה רימ .המשנ רעד טימ טכָאפ ,רעייפ שילעה
 .טינ טפלעה סע -- ןעפיילש יד ןעּבירעג ,רעסַאװ טלַאק טגעלעג
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 -- .לָאמ ַא טימ עכילטע ןעפורעגּפָא ךיז ןעּבָאה -- 1 ןעציווש --

 טנעז סָאװ ,קילאומש בר ,טציז .ןעציװשּפָא זיא חאופר עטסעּב יד

 .לעטניוו ַא טּפַאח שטנעמ ַא ,ךיז טכַאמ סע ? ןענָארטעצ ױזַא רהיא

 .טנוזעג ןייז ,םשה-הצריזםא ,טעוו רע

 רהיא טלהעצרעד ןוא ןעטַאלז טימ קעװַא ךיז טלעטש קילאומש

 ןוא ,ּפָאק ן'טימ טלעקַאש ןוא ןע'רתסא ףיוא טקוק עטַאלז ,םיּפע

 טשינ לָאז יז ,תוחוכ עלַא טימ ןעמעננָא טפרַאדעּב ךיז טָאה רתטא

 .ָאד ןיא עליסוי זַא ,גידנערעהרעד ,שיט ן'רעטנוא ןעלַאפרעטנורַא

 -נייֵא טנַאקעג ךיז טָאה יז זַא ,ןעזייא ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא יז

 ,שטייטס, : דלַאװג ַא טימ שיט ם'נופ ןעפיולסיורא טינ ןוא ןעטלַאה

 תעשּב ןוא ,ןעקילאומש ייּב ןָאהטעג גערפ ַא רָאנ טָאה יז "1 ?עליסוי

 גידנעטש רעייז טימ ןעדנוצעגנָא ןעגיוא ערהיא ךיז ןעּבָאה השעמ

 :?ערעיימ

 ? ןעמוקעג רע זיא ןיילַא --

 יו ,גידנעהעטש ץלַא ,טרעפטנעעג קילאומש טָאה -- ,ןייֵלַא --

 .ןוהט וצ סָאװ גידנעסיוו טשינ ,ןעטַאלז ןעּבענ ,רעטע'גױה'רעד ַא

 -עגפיוא רתסא ךיז טָאה ,רענוד ַא ןופ עטהירנעגּפָא ןייֵא יו

 ,טצעזעגרעדינַא קירוצ דלַאּב רעּבָא ךיז טָאה ןוא טרָא ם'נופ טּפַאח

 -עגּפָא קירוצ דלַאּב ןוא ןעטפול רעד ןיא ןָאהטענ גארט ַא יז טָאה סע

 טדיוט ןָאנעּבױא טרָא רהיא ףיוא ןעציז ןעּבילּבעג זיא יז ןוא ,טוָאל

 ירָאטשעגּפָא טייצ רעד ןיא רהיא ןעטלָאװ סע יו ךייפנ ,םהעל יד יו

 טּבעלעגרעּביא טונימ רענייא רעד ןיא טָאה רתסא .םישוח עלַא ןעּב

 ַא .רהֶאֹי ץנאג ַא ןיא לָאמ ַא רעביא טּבעל עמ יו ,רהעמ ךס ַא

 יז ;עגר ַא ףיוא ּפָאק ןיא ןעפַאלעגכרוד רהיא זיא הבשחמ עטכעלש

 טימ ,םלוע םעד ָאד ןעזָאלרעּביא ,ןעּפַאחפיוא ךיז ןעוועג טיירג זיא

 םוצ ןעפולניירַא ןוא ,םורַא-ןוא-םורַא גנידסלַא טימ ,הנותח רעד

 "יוצעג יז טָאה סע .ןעליסוי ףיוא ןוחט קוק ַא ןיירַא כוטש ןיא ןזח

 .-.! ןיהַא ,ןיהַא ,ןעסירעג ,טּפעלשעג ,ןעגנַאװצ טימ יו ,ןיהַא ןעג

 .רהעמ טשינ ,עגר ַא רָאנ טרעיודעג רעּבָא טָאה הבשחמ עניזָאד יד
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 ,לעבייוו ַא ,חלכ ַא ךָאד זיא יז :טכַארטעּב קירוצ דלַאּב ךיז טָאה יז
 ןיא ןענַאטשעגסױא זיא רתסא סָאװ ,חמחלמ יד .} שיא-תשא ןייַא
 רהיא ןיא ךיז ןעּבָאה סע ; ןעסָאמ עלַא רעּביא ןעוועג זיא ,טונימ רעד
 גרטקמ-ןטש רעד טייז ןייא ןופ : תוחכ ייווצ ,תועד ייווצ ןענָאלשעג
 וד טסרעה סָאװו !{רתסא עשירַאנ, ; ןייַא רהיא טדער ןוא טהעטש
 יאדוא טקוק רע .קנַארק טגיל ,ןערהָאפ וצ ןעמוקעג זיא עליסוי ?ייז

 גלָאפ טָא ? ןעמעוו ּבעילוצ -- ,ָאד טסציז וד ןוא ,ריד ףיוא סױרַא
 טטפרַאד ןעּבעל ,ןעּבעל טספרַאד ,ןעש טזיּב ,גנוי טזיּב 1 רתסא ,ךימ
 "רעוו ערעדנַא יז טרעה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא .,,,"1 1 ןעּבעל ,וד

 -ויא ןייא ס'רעטיווַאלס ?עמהרבא בר ?רעטכָאט עשידיא ַאת : רעט
 -רעפ ,ןעדנוּברעפ ,תשדוקמ תַא ירה ?הלכ ַא ?עּבעיק ?לעקינ
 טוהט ,גרטקמ-ןטש רעד ,רענעי ןוא .,,"1 ! שיא-תשא ןייַא ,טּפינק
 -נוּבעג ,ןעדנוּברעפ ךיד טָאה עמ ?גידלוש זיא רעוו, : סנייז ךיז
 | ןעּבעל טספרַאד ,שנעמ ַא טזיּב 1 ןעטייקשירַאנ .טעטנעּפעג ,ןעד
 ..."! רתסא ,ךימ גלָאפ

 הלכ ַא ךילנהעוועג יו ,ענשעטַאטס שיט םיייּב טציז רתסא ןוא
 יד יו טדיוט ,ניד'ארומ יז זיא ךיילּב רָאנ ; סעמרַאוװ-רעיילש םוצ
 ןוא ,רעיילש ם'נופ סױרַא-טנייש ןוא ,טולּב ןעּפָארט ַא ןהָא ,דנַאװ
 פעיפ וצ רהיא טיג ןוא טלעקניפ ןוא טכייל רהיא ףיוא גנורעיצ יד
 ןעּביױלק ,ןָאןעלעווק ,רהיא ןיא ךיז ןעלגעיּפש רעּבייװ יד ןוא .ןח
 .הלכ רעגידווע'נח ,רעגיטכיל ,רענעש רעד ןופ גונעת

 םעד קילאומש ןופ לוק סָאד ןעוועג זיא גידנענייוו ,גירעיורט
 סָאד זַא ,טכַאדעג ןע'רתסא ךיז טָאה סע ןוא ,"תוכרּב-עבש. ס'נזח
 ןענעז סָאד ,טלעוו רענעי ןופ ,דרע רעד רעטנוא ןופ טהעג סנייז לוק
 ,דנַאה ןייא ןיא סוכ םעד גידנעטלַאה .,תוכרּברעבש ערעטיּב ןעוועג
 רעד יו ,לענרָאנ םייּב ךיז גידנעטלַאה דנַאה רערעדנַא רעד טימ
 םעד נידנעפראוורעפ ןוא ,םינזח עשידָאמטלַא יד ייּב זיא רעגייטש
 ,טלעקיצעג קילאומש ךיז טָאה ,ןעניוא עטכַאמענוצ טימ ,ףױרַא ּפָאק
 ײויװ ַא טימ ,עמיטש רענעטלָאּפשעגנָא רעטלַא ןייז ףיוא ןעגנַאגרעפ
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 -עיורט ױזַא "הלכה םע ןתח חמשמ? םעד גידנעזאלסיוא ,לוק גידנענ

 "יז ןעּבילּבעג זיא רעכילטיא .םלוע םעד ןעמונעצ טָאה סע זַא ,גיר

 ןיילַא ,טּבירטעּב ןוא טלעגָאװרעּפ ,טגרָאזרעפ חחמש רעד ןופ ןעצ

 טגרָאזרעפ ןעדיא ןערעוו ױזַא ...סָאװ רַאפ הּביס יד גידנעסיוו טשינ

 --,הלכ רעד טימ ןתח םעד ןייז חמשמ ,ןייז ךיליירפ ןופ טרָא ן'פיוא

 ןעגניז ןעשידיא ם'ניא סכלעזַא סָאד טניל סָאװ !םלוע לש ונוּבר

 -עיורט רָאנ סױרַא סָאד טפור דימת סָאװ ,ןעלעיּפש ןעשידיא ן'טימ

 םייז רעד ייּב גידנעהעטש ,רעּבייװ יד ןוא ...?! תובשחמ עגיר

 ַא טזָאלעג ןעּבָאה ,"ןמָא ,ומש ךורבו אוה ךורּב, גידנערעפטנע ןוא

 זיא סע .טגָאלק ןוא טנייוו יז יוװ ,ןעטַאלז ףיוא גידנעקוק ,רערט

 ,השקשינ ,ןעסייוו עלַא :טנייוו עטַאלז סָאװ ,טינ שודח ןייק םענייק

 ...דניק ַא ןעכַאמ הנותח ןופ םעט םעד

 ןיילַא ךיז ןעדער ןוא רעּבייװ יד ןעגָאז -- ,ןעגעווטסעד ןופ --

 רעדניק ןעכַאמ הנותח לָאז עמ ,ןעבעג טָאג זָאל -- ץרַאה סָאד סיוא

 ! תוחמש ףיוא ןרעדנַא םוצ סנייא ןהעג ןעּבעלרעד ןוא

 ! יאולה ,ןמא !יאולה ,ןמא --

 "תנתוחמ רעד טימ ּפָא ךיז ןענעגעזעג ,ףיוא-ןעהעטש רעּבייװ יד

 לֶאז יז ,רהיא גידנעוועשניווצ ,הלכ רעד טימ ךיז ןעשוק ,עט

 ףיוא טקוק רתסא ןוא ,תוחמש ףיוא רעדניק ערהיא ייּב ןעּבעלרעד

 ןופ טייוו ןענעז ץרַאה רהיא ןוא ּפָאק רהיא ; טרעדנואוורעפ יו ייז

 יז ,ןהענעצ ךיז ןעלָאז עלַא ,ןעבעלרעד ןערהעג טלָאװ יז ; ןענַאד

 ָאד ןוא ,שטָאח ןענייוװסיוא טכער ךיז ןענָאק ןוא ןייֵלַא ןעּביילּב לָאז

 .סטוג סָאדלַא וצ רהיא ןעוועשניוו ןוא ךיז ןעשוק ןעכירק רעּבייו יד

 "יב ַא ןיוש ךיז זיא םלוע רעדמערפ רעד ,ןעפלָאהעג טָאה טָאג

 -לַא ןיא ךיז וצ ןהעגניירא טנַאקעג טָאה רתסא ןוא ,ןעגנַאגעצ לעס

 -עגרעּביא טָאה יז סָאװ ,לעמוט ם"נופ ןעהורּפָא ךיז ןוא ןיירַא רעק

 -ילּבעג ןענעז ּבוטש ןיא ןעטַאלז ייּב .גָאט ןעניזָאד םעד ןיא טּבעכ
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 .ןכרש ןמלק ּבר ךיוא ןוא םינתוחמ יד ,טייל עשימייה יד רָאנ ןעּב
 -שימ לעקיטש ַא ןעוועג ּבוטש ןיא זיא ,הנותח ַא ךָאנ ,ךילנהעוועג יו
 עגירעל ןענַאטשעג ןענעז שיט ןעגנַאל ן'פיוא : רעדורעג ַא טימ שַאמ
 -ענּפָא ,שטעליוק ךעלקיטש ,ךעלזעלג עטרהעקעגרעּביא ,ךעלשעלפ
 ףךעלסיפ יד טימ ןעגעלעג ןענעז קנעּב עכילטע ןוא ,ךעלדנייּב עטקעל
 םוצ טניטעּפשרעפ ןעּבָאה סָאװ ,טייל עמערָא יירדדייווצ ַא .ףױרַא
 ,רעלעט יד ןעקעלסיוא ם'ייּב ןעטלַאהעג ןעּבָאה ,סעמרַאוו-רעיילש
 ,שטעליוק ךעלקיטש ענעּבילּבעגרעּביא יד ןיירַא םעזוּב ןיא גידנעקור
 ענירעּביא ןייַא טּפַאחענ ףוס םוצ ןיוש ןעּבָאה סָאװ ,םישמש יד ןוא
 ,ש"חר רעייז טימ טלייטעג ךיז ןעּבָאה ןוא ןענַאטשעג ןענעז ,הסוכ
 -הנותח יד ןופ ךעלרעלעט ענדיּב ערעייז ןיא ןעלַאפעג ייז זיא סָאװ
 -ָאה לעטנעי ןוא עניירּב ,עטַאלז סָאװ ,ףיורעד גידנעקוק טשינ ,טייל
 ןיוש ,דייהרעדנוזעג ןהעג ןיוש ןעלָאז ייז ,ןעּבירטעגרעטנוא ייז ןעּב
 -עג ןיא עַלַא ןופ רהעמ .דַאל לעקיטש ט ןעכַאמ ,ןעמַארפיוא טייצ
 סָאד ;עט'תנתוחמ ַא ךילנהעוועג יו ,עטַאלז טמַארערַאטרעּפ ןעוו
 "נורַא ןעקע עדייּב טימ ןעדנוּברעפ ןעוועג רהיא זיא לעכיט ענעדייז
 -ַאוועג רהיא זיא לוק סָאד ןוא טמַאלפעג רהיא טָאה םינּפ סָאד ,רעט
 ,טרָאװ ַא רהיא ןופ טרעהעג םיוק טָאה עמ זַא ,גירעזייה ױזַא ןער
 םורַא טעוװעקדַאּפעגמורַא ץלַא ,טהורעג טינ יז טָאה ןעגעווטסעד ןופ
 "טיא טימ ךיז טנעגעזעג ,טעװעקדַארַאּפעג ,רעדנוזעּב ןעכילטיא
 ףעטרעװו ןייק תמחמ ,ליומ ן'טימ טינ ,ןעגיוא יד טימ ןעכיל
 טלָאמעד גידנעטכַארטעּב .ןערעה טנָאקעג טינ רהיא ןופ ןעמ טָאה
 גרעּב טרהעקעגרעּביא טָאה יז זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןעטַאלז
 ,טסייוו טָאנ .קסע ןעכילקילג ַא רַאפ סָאװ עדוי ימ ןָאהטעגּפָא ןוא
 טָאה יז סָאװ ,ןוּבשחו-ןיד ןעּבעגעגּפָא ןיילַא ךיז טָאה עטַאלז ּביוא
 רערעייט ,רעגיצנייא רהיא טימ ,רעטכָאט רהיא טימ ןָאהטעגפיוא ָאד
 -רעפ ,ןעּבעגעגקעוװַא יז טָאה יז ןעמעוו רַאפ ,רעטכָאט רעיירטעג ןוא
 -ענ טייצ עטַאלז ןעד טָאה ואוו !גיּבייא ףיוא טפיוקרעפ ,ןעדנוּב
 ַא חכמ טסעומשעג ןעמ טָאה טָא זַא ,טַארוקַא ןערעלקעּב וצ טַאה
 -וילק ַא -- הנותח יד טָא ןוא לָאמ-סנק רעד ןעוועג זיא טָא ,ךודיש
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 נװַָאטרָאה רעד היתּב עטַאלז 1 ?ןעװַארּפ הנותח א סיּפע טייקגינ

 טמוק עמ ; רעוו יּבַא סיּפע יו הנותח ןייק ןעכַאמ טשינ טעװ ס'עצ

 ןייק ןופ טינ ןוא סרעדיינש ןייק ןופ טינ ,םשה-ךורּב ,סױרַא טינ

 ןעּבילּבעג זיא יז ןוא טפָארטשעג יז טָאה טָאג זַא ןוא ,סרעטסוש

 םיּפע טראפ ךָאד יז זיא ,וצרעד עמערָא ןייֵא ןוא ,חנמלַא ןייֵא

 ,םע ךיז טקישעג יװ טנייה ,רונש ַא ס'רעטיװַאלס לעמחרכַא בר

 ןייק טימ טשינ הֹּפוח רעד וצ ןהעג לָאז הדיחי:תכ רהיא ןָא

 ןייז טינ לָאז הנותח רעד ףיוא ןע'רתסא ייּב ןוא ,דיילק ןעדייז

 לָאז טדָאטש עצנַאנ יד זַא ױזַא ,שיט םורַא ןעשנעמ םלוע ןייק

 -- {םלוע לש ונוּברא -- ?הנותח רעד ןופ ןעדער םעדכָאנ יקַאט

 ערענעלק עניימ ייּב ןעּבעלרעד לָאז ךיא -- .עטַאלז ךיז טרעלק

 ....הנותח ערעגרע ןייק טשינ רעדניק

 ,םעומש רעקרַאטש ַא זיא ,םינתוחמ יד ןעשיווצ ,טרָאד ןוא

 תונעט טָאה ןכדש ןמלק בר :שינעזָאלרעפ ַא ,שינערָאל ַא טיפע

 ױצ ,םילכ עלַא טימ טדער ןמלק בר ;ןערעטלַא וצ ,ןתח םוצ

 רעד ייּב קינזַאילַאז םעד םהרבַא-השמ דנַאה ןייא טימ גידנעטלַאה

 ,ליומ סָאד ןערעטלַא גידנעלעטשרעפ רערעדנַא רעד טימ ןוא דרָאּב

 בר ןוא ,ןעגָאז סיּפע ליװ ,טציווש רעטְלַא ,ןעדער טינ לָאז רע

 טיירש -- "1 ךיז טזָאֿפ ,ןענעיד ךיז טזָאל; .טינ םהיא טזָאל ןמלק

 ךייַא רהיא טעװ םעדכָאנ ןוא ,טֶא ךיא עשטנָאק טא? -- .רע

 (סרעגָאװש עדייּב) שינייּב ןוא םהרבַא-השמ !"  רהיא טעװ ןעדער

 ןעליוו ,ןיירַא ךיז ןענעל דצ ס'נתח ןופ םינתוחמ רַאּפ ַא ךיוא ןוא

 זיא'ס רָאנ ,םידדצ עדייּב ןעכיילגוצסיוא ףיוא לעטימ ַא ןעניפעג

 םינ ךיז טזָאל ,לָאטש יו טרַאה זיא רעטלַא : ןעפרָאװעגסױרַא

 ! םהיא קָארּב שטָאח ,םהיא דיינש שטָאה ,לַאפ ןייק ףיוא ןעניוב

 זיא רשוי ַא סָאד זיא ,קילאומש בר ,ןיילַא רהיא ןיוש טגָאז ,ונת

 "?ַאה עמ לָאז ןכדש ַא ןעיַאשזיּבָא ױזַא לָאז עמ זַא ,סָאד

 ,גירעיורט ,טבירטעּב טייז רעד ייּב טציז סָאװ ,ןזח רעד קילאומש

 -אכיהמ ,ןע'נמלק בר ןעפלעהוצ ןעטייקכילגעמ עַּלַא טימ יאדוַא ליוו

 םהיא טלַאפ ןיילַא ןמלק בר רָאנ ; ןעדיא ַא ןוחט הבוט א ,יתית
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 יו ןעדערסױרַא טשינ רחעמ םהיא טזָאל ןוא דער יד ןיא ןיירַא
 טנַאלש ןוא "? ךייש זיא סָאװ. סנייז טרָאװ עכילנהעוועג סָאד
 ןעצנַאגניא יקַאט ךָאד זיא סָאד טָאװ :ןעטימניא רעּביא םהיא
 רהיא -- ,ןמלק בר ךַאּבענ ט'הנעט -- ,סָאד טָא סָארדרַאפ רעד
 ּפָאטסעמש עמ ?רהיא טהעטשרַאפ קסע ןייֵא טהעטשרַאפ
 יו ןייז לָא'ס ,רע טגָאז יװ ,הליחתכל ןעמ טסעומש שוריפּב
 לָאז עמ ,ריד ַאנ גיטהעװצרַאה ַא ריד ַאנ ףוס םוצ ,ןעשנואוועג
 ,רעטלא בר ,ע -- טרפּבו ,ןעמ לָאז ש"חר חכמ ןעדער ןעפרַאד רָאג
 ,.,"!רעטלַא בר ,ןענעיד ךיז עשז טזָאל

 קוק ַא ,םהרבַא-השמ טגָאז -- { ןענוַאד חחנמ טייצ ןיוש --
 ,ךיז ןעצעז ייַּב טלַאה ןוז יד ואוו ,סױרַא ןעסיורד ןיא גידנעוהט
 רעד .רעטסנעפ ן'רעביא דנַאה ן'טימ רימש ַא גידנעּבעג ןוא
 סעטָאּפַאק יד םורַא ךיז טלעטרַאג עמ ,ףיוא-טהעטש םלוע רעצנַאג
 וצ ףיוא ןינמ ַא ָאד זיא'ס יצ ,טלהעצ עמ ןוא סעליישטַאפ טימ
 סרענַאװש עדייּב ,ןוח רעד קילאומש ,ןתח רעד .,השודק ַא ןעכַאמ
 ,דצ ס'נתח ןופ םינתוחמ יירד יד .,שינייּב ןוא םהרבַא-השמ
 טָארוקַא -- םישמש עדייּב ןוא ןכדש ןמלק ּבר ,םיבורק ס'רעטלַא
 ןוא ,ירשַא ,תרוטק ּפָא-טגָאז עמ ,דנעה יד טשַאו עמ ! ןינמ א
 -טּביױה ןוא דנַאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ קעװַא ךיז ט?עטש קילאומש
 ,חרשע-הנומש יד עמיטש רענעכָארּבעצ רענעּפמודרעפ ןייז ףיוא ןָא
 ַא לייוורעד ןערעה ,לעטנעי ןוא עניירּב ,עטַאלז ,רעּבייװ יד ןוא
 רהיא ןופ גידנערעהרעד ,רתסא ךיוא .,.ןענופעג יו ךיילג ,השודק
 טקעטש ,ריט רעד וצ וצ-טהעג ,לוק גירעיורט ס'קילאומש רדח
 רעּבכיױו יד ןוא ןעדיא יד יו ,טהעזרעד ןוא ּפָאק םעד סױרַא
 טשינ ,ןהעטש יז טּביילּב -- "שודק ,שודק ,שודק. ןעגנירּפש
 ךיוא ,ךיז טכַאד ,ןיוש יז זיא סיּפע :ןוהט ֹוצ סָאװ גידנעסיוו
 ...פח ךיוא ןיוש ךָאד זיא רהיא ףיוא .עלַא טימ ךיילג ענידיא ַא
 זנימ רהיא גידנעזייוועּב ,סנעטייוורעד ןופ רהיא וצ טקניוװ עניירּב
 טנעי סָאװ ,טשינ טהעטשרעפ רתסא .ןרעטש ן'פיוא רעגניפ יד
 יד וצ רהיא וצ טהעג השודק רעד ךָאנ .טיור דרעװו ןוא ,ליוו
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 ךיז טהעז סע -- רָאה יד ףיוא ןָא רהיא טזייוו ןוא עניירּב עמהומ

 טָאה רתסא ,,,לעכיט ן'רעטנוא ןופ רֵאה ַא רהיא ייּב סױרַא

 ןָאהטעגנָא ,גנורעיצ רעצנַאג רעד טימ רעיילש םעד ןעפרָאװענּפָארַא

 -- ךיז ףיוא לעדיילק רעדנַא ןייַא ןוא ּפָאק ןץ'םיוא לעכיט ןעדייז ַא

 יז ...לעּבייוו סָאד רתסא ןערָאװעג זיא לעדיימ סָאד רתסא ןוא

 רָאג ןעטיּבעגרעּביא ךיז ןוא ןערָאװעג רענעלק יו סיּפע רָאג זיא

 לָאמ ַא טימ ךיז טָאה םינּפ גיטכיכ ןעש רהיא ףיוא ,ןעצנַאגניא

 ן'רעטנוא ןופ ןעהעזעגסיוא טָאה יז ןוא ,ערַאמח ַא טקורעגנָא

 עגידנעצנַאלג ערהיא רָאנ ;רהָאי עכילטע טימ רעטלע לעכיט

 ייװצ יו ,רעטסניפ רעד ןופ ןעטכױלעגסױרַא ןעּבָאה ןעגיוא

 םונימ רעד ןיא טָאה יז ןוא ,?עמיה ןץ'פיוא ןערעטש עגיטכיכ

 .רעהירפ יו רעגידווע'נח ךָאנ ןעהעזעגסיוא

 ןָאהטעג גָאז ַא עטַאלז רהיא וצ טָאה -- ,טסליװ ןד ּביוא --

 םוק ,טייצ טסָאה וד ּבױא -- ,עמיטש רעגירעזייה רהיא ףיוא

 .ןעליסוי ןייז הלוח-רקבמ עט'נזח רעד וצ ןיירַא

 רתסא ךיז טגָאװ ,ןעסישסיוא לָאז עמ ןעו טַאמרַאה ַא ןופ

 ןעקָארשרעד ךיז טָאה יז יו ,ןעקערשרעביא ױזַא טפרַאדעּב טשינ

 רעהירפ טונימ ןייא טימ טשרע .רעטרעוו עכילטע עגיזָאד יד ןופ

 ךיז ןעמ טניפעג ױזַא יו ,טכַארטעג גונעג םעד ןענעוו יז טָאה

 ןוהט קוק ַא ,עט'נזח רעד וצ ןעמוקוצניירַא ףיוא דערסיוא ןייֵא

 ! הלודג ַאזַא טימ עמַאמ יד םיצולּפ טמוק ָאד ןוא ?ןעליסוי ףיוא

 ץרַאה סָאד יו ,ןעזיװעּבסױרַא טשינ טָאה םינּפ ס'רתסא רָאנ

 ףיוא רָאנ יקַאט ,טסורּב רעד ןיא רהיא ייּב טלעּפַאצ ןוא טּפָאלק

 גיהור ץנַאג ןעמַאמ רעד טרעפטנעעג טָאה יז .,ןעגנירּפשוצסױרַא

 סָאה ןעצרַאה ןיא ןוא .,,."טסליוו וד ביוא ,םוק ,ונפ :ליטש ןוא

 ןעשוקסיוא ןוא זלַאה ן'פיוא ןעמַאמ רעד ןעלַאפפױרַא טלָאוװעג יז

 ערעייט ,ערעייט ,וינעצרַאה .,וינעמַאמ, .רעדעילג עֶלַא רהיא

 עקניגָאװַאּפ זיא ןוא רתסא טכַארטעג ךיז טָאה ױזַא -- "!!עמַאמ

 יד ואוו ,"לַאזק רעד רעּביא רעּבייוו עלַא טימ ןעגנַאנעגברור
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 -הנומש רנַאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ ןענַאטשעג ןענעז ןעליּבסנַאמ
 ,ינעמַאמא .םינפוא יײלרעלַא ףיוא ךיז טלעקָאשעג ןוא הרשע
 זיא ןוא ןעצרַאה ןיא טכַארטעג רתסא ךיז טָאה -- "!וינעּבויל
 .ןעטפול רעד ןיא יז טנָארט סע יװ ,גידנעלהיפ ,ךילעמַאּפ ןעגנַאגעג

 -קָאטש ןיוש ןעוועג ןיא בוטש ןיא ןזח םעד קילאומש ייּב
 ךָאנ ןעמ טָאה טכיל ןייק .טכַאנ ןוא גָאט ןעשיווצ ,רעטסניפ
 טעּבעגרעטנוא ,לעטעּב ַא ףיוא ,לעקניוו ַא ןיא .,ןעדנוצעגנָא טינ
 עליסוי ןעגעלעג זיא ,סנעשיק ךס ַא טיס טקעדענרעּביא ןוא
 יד ןעסעזעג ןיא לעקנעב ַא ףיוא םהיא ןעּבענ ןוא ,ייװָאלַאס
 :עט'נזח

 תעשּב ,טגָאזעג עט'נזח יד טָאה -- {טפָאלש רע ,ַאששש --
 ןיא רהיא וצ ןעמוקעגניירַא יירעדערעג ַא טימ ןענעז רעּבייװ יד
 .ןיירַא בוטש

 טָאה ןוא עליסוי טנַאזעג טָאה -- !טינ ףָאלש ךיא ,ןיינ --
 םהיא טָאה ץרַאה סָאד יו ךיילג ,לעטעּב ן'פיוא טצעזעגפיוא ךיז
 .רתסא טהעטש טייוו טינ ָאד זַא ,טגָאזעג

 יירד עֶלַא םהיא וצ ןעּבָאה -- ?סטוג וד טסכַאמ סָאװ --
 םהיא גידנעטכַארטעב ,ןונינ ַא טימ טגָאזעג לָאמ ַא טימ רעּביײװ
 .סנעטייוו רעד ןופ

 ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- ,םינּפַא ,טרעשַאּב טינ זיא רימ --
 -רעיילש ן'םיוא ןע'רתסא רעייַא ייּב ןייז -- ,ןעטַאלז וצ עט'נזח יד
 ,סכלעזַא רָאג ריד ַאנ ,קַאלש אזַא ףיוא ךיז טכער העג .סעמרַאװ
 -רַאפ ראג ריד רע דרעוו ,טסַאג ַאזַא טמוק !גרַאק ןיא רעמָאט
 ,עצדרעס-עניירּב !וינעטַאלז ,טציז !ןענירד ןעטימניא טּפַאלש
 סָאװ ,?ע'רתסא ,ץיז !טציז ,ךיז טצעז ,טציז ,ןיורק-לעטנעי
 | ?וד טסהעטש

 ןופ ןעליסוי טכַארטעּב לעסיּב ַא רעהירפ ןעּבָאה רעּבייװ יד
 עכילטיא ןעּבעגעג ,ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעגוצ ,סנעטייוורעד



 םכילעיםולש טיפ זכ

 ערעייט ַא תמאּב זיא סָאװ ,חאופר ןיפ רעדנַא ןייֵא רערנוזעב

 וצ ןוא שינעכעטש וצ ,שינעכערּב ֹוצ ,גיטהעווּפָאק וצ הלוגס

 ם'ייב טצעזענקעווא ךיז ןעמ טָאה םעדכַאנ ןוא ,זייַּב סָאדלַא

 ןערָאװעג ןעדנוברעפ ךינ זיא'ס ןוא ,קנַאּב רעד ףיוא רעטסנעפ

 רעד ןענעוו ,ךילנהעוועג ,סעומש רעמעראוו ַא רעּבייװ יד ןעשיווצ

 ,סעמרַאוװ-רעיילש םעד ןענעוו ,ערעשטעוו-הּפוח רעד ןענעוװ ,הנותח

 ןוא דצ ס'נתח ןופ ןעלאפעג זיא סָאװ ,קנַאשעג-השרד םעד ןעגעוו
 יד יו ,גירעזייח ןעוועג ןיא עטַאלז שטָאח ןוא ,רצ ס'הלכ ןופ
 טכאמרעד עגירעּביא סָאד ,רעייפ טימ יז טָאה טדערעג רָאנ ,דנאוו

 -עמורפ סָאװ ,םעד ףיוא רעגניפ יד ךיז ןעכָארּבעג ,דנעה יד טימ

 -- ? ץ'הרש-עמורפ טנעק רהיא !{הרש-עמורפ ךייַא טלהָאמ -- הרש

 רהיא ייּב זַא ,ןעגָאז וצ ןעוועג עט'נלעב א הרש-עמורפ זיא

 ױזַא לָאמ ייווצ ןעוועג זיא הנותח רעד ףיוא רעטכָאט רערענעלק

 ט"ּפרת רָאנ ןעלַאפעג זיא ,יז טגָאז ,קנַאשעג-השרד ןוא ,םלוע לעיפ

 ? סיוא סָאד ןעמ טלַאה ױזַא יו ,ךייַא ךיא גערפ ,ונ ! םיפלא

 ףיא ?דער ס'הרש-עמורפ ,ינעטַאלז ,ךייא גיוט סָאװ --

 ןופ טלהעצרעד לעזייר-הּפיצ סָאװ ,ןעלהעצרעד רעסעב ךייַא ?לעװ
 א ץיגרע ּבָאה ךיא ואוו ,םלוע-לשדונוּבר ;טנייה עקניזימ רהיא

 .1 ןינעטַאט ,אנוש

 רעּבייו רעיפ יד ןעשיווצ סעומש רעד דרעוװו רעטייוו סָאװ

 עמ זיּב ,גנַאל ױזַא ,רעסייה ץלַא ןוא טנַאסערעטניא רהעמ ץלַא
 ןפיוא טציז עליסוי .ןעליסוי ןָא ,הלוח ם'נא טעמכ טסעגרעפ

 ;לעטיה ַא ןהֶא ,ןעדנוּברעפ ּפָאק םעד ךוטדנַאה ַא טימ ,לעטעּב
 עטלעזיירקעג עגנַאל ענייז ּפָארַא ןעגנעה ךוטדנַאה ן'רעטנוא ןופ
 רָאנ ,ךילּבלעג לעסיּב ַא ,טדיוט םהיא ייּב זיא םינּפ סָאד ;רָאה

 גידנעהעזרעד ,ץנַאלג ןעגידנעטש רעייז טימ ןענערּב ןעגיוא יד

 ם'נופ ןעגנירּפשוצּפָארַא ןעוועג טיירג רע זיא ,ןהעגניירַא ןע'רתסא
 -רעפ ,טרָא םוצ ןערָאװעג טעװַאקעגוצ יו סיּפע זיא רע רָאנ ,טעּב
 ם'נופ טרָאװ ַא ןעזָאלסױרַא ןענָאק וצ טשינ ,ןערָאװעג טרעווילג
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 טכארטעּב ,ןהעטש ןעבילּבעג זיא טייז רהיא ןופ רתסא ,ליומ
 זַא ,םעדכַאנ טשרע ןוא ,סנעטייוורעד ןופ עלייוו עשביח ַא םהיא
 זיא ,םינינע ערעייז ןיא טדעררעפ קרַאטש ךיז ןעּבָאה רעּבייוו יד
 םהיא ןעטשרע םוצ טָאה ןוא טעּב םוצ טנעהָאנ ןעגנַאגעגוצ רתסא
 ; ןָאהטעג גערפ ַא

 ?סיּפע וד טסכַאמ סָאװ --

 ױזַא ןערָאװעג טגָאזעג ןענעז רעטרעוװו עכילטע עניזַאד יד

 יקַאט יװ ,טפַאשבעיל לעיפ ױזַא טימ ,יירטעג תמא ױזַא ,ךייוו

 עליסוי .רעדורּב םענענייא ןייֵַא וצ ןעגָאז ןָאק רעטסעווש ַא רָאנ

 ,קוק ןייז רָאנ ,טשינרָאג טרעפטנעעג טשינ ףיורעד רהיא טָאה

 -וצ ןיא יז .נונעג טגָאזעג רחיא ןעּבָאה ,עלעכיימש רעטיב ןייז
 טלָאװ סע יווװ ךיילנ ,ןוא רעטנעהענ ךָאנ םהיא וצ ןעגנַאגענ
 ךיז יז טָאה ,רעהירפ ןופ טדערעגּפָא ןעוועג ןיוש ייז ןעשיווצ

 זיא רעהירפ ואוו ,?עקנעּב ן'פיוא םהיא ןעּבענ טצעזעגרעדינַא

 .עט'נזח יד ןעסעזעג

 ןענעז ןעניוא ס'עליסוי זַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה ןע'רתסא

 ױזַא טשינ ,דליוו סיּפע רהיא ףיוא ןעקוק ןוא ןערָאוװעג רעסערג

 ,לָאמַא יו ,ךילדניירפ

 ןָאהטעג גערפ ַא םהיא יז טָאה -- ?וד טסכַאמ עשזיסָאװ --

 ,לָאמ ַא ךָאנ

 גידנעמעננא ,טרעפטנעעג רהיא רע טָאה -- !{רתסא ,יוא --

 | .ּפָאק םיייּב דנַאה רעד טימ ךיז

 ןופ גָאלק א ןערעה טזָאלענ ךיז טָאה רעטרעוו ייווצ יד ןיא
 אזַא ,קילגמוא סיורג ַא ןעפָארטעג טָאה סע ןעכלעוו ,ןעשנעמ ַא

 .ןעּבעגסױרַא סע ןעמ ןָאק רעטרעוו ןייק טימ טינ סָאװ ,קילגמוא

 סָאו ןיא רָאנ ,טכעלש םהיא זיא סע זַא ,טלהיפעג טָאה רתסא
 ןוא ןעוו .טסואוועג טינ יז טָאה -- טהעטשעּב טייקניטכעלש יד
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 רָאנ ,טינ רתסא טקנעדעג -- ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאד ױזַא יו

 יז טָאה סע  ,דנַאה ןייז ןיא ןענופעג ךיז טָאה דנַאה רהיא

 זַא ,טכַאדעג רהיא ךיז טָאה סע ןוא ,רעייפ טימ יװ ,טְהירּבעג

 ןעגיוצעגוצ יוװ יז טָאה סע ,רהיא ףיוא טנערּב בייל עצנַאג סָאד

 עטכעלש ַא רעדעיװ ןוא ,טענגַאס א יו טּפעלשענוצ ,םחיא וצ

 ךיז ןעּבָאה סע ;ּפָאק ןיא ןעניולפענכרוד רהחיא זיא הבשחמ

 טייז ןייא ןופ :;תוחכ ייווצ ענעי רהיא ןיא טלעגנַארעג רעדעיוו

 זַא ,רעהיוא ןיא דוס ַא טמיורעגנייַא רהיא טָאה גרטקמ-ןטש רעד

 גנוי זיא יז ,ןייז ךילקילג ךָאנ ןָאק יז ,טייצ ָאד ךָאנ זיא טציא

 .ןעּבעל ףרַאד יז ,ןעּבָארגעּב טינ ךיז רָאט יז ,שירפ ןוא דנוזעג ןוא

 ףעדנַא ןייַא יז טרעה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא 1 ןעּבעל ,ןעּבעל

 ס'עטַאלז ,הּפוה רעד ןופ טשרע ,הלכ ַא ,לעבייוו ַאװ :לוק

 ץלַא ןיא דנַאה רהיא ןוא -- "!!ףױלטנַא ,שיא-תשא ,רעטכָאט

 ...רעייפ טימ יװ ,יז טהירּב סע ,יז טהירּב סע ןוא ,דנַאה ןייז ןיא

 ןוא ,גנוצ יד ןעדנוּבעגפיוא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה ןעליסוי ייּב

 רַאפ ,טגָאז עמ יו ,טדערעג טָאה רע ;טדערעצ ךיז טָאה .רע

 ,טשימעגסיוא ױזַא סיּפע ץלַא ןוא ;רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ

 טשינ טעמכ ךיז טָאה סע ,ערעדנַא סָאד רַאפ סנייא טּפַאחרעּפ

 "עג ךיז רע טָאה טונימ עלַא ןוא ,טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא טפעלקעג

 סָאד םהיא ךיז טָאה םיצולּפ .,ּפָאק ם'ייּב דנַאה רעד טימ טּפַאח

 ם'נופ ךוטדנַאה םעד ,טנערּבעצ ןעגיוא יד ,ןעדנוצעגנָא יוו םינּפ

 ךָאנ ןע'רתסא וצ טקורעגוצ ךיז ,ןעפרָאװענּפָארַא רע טָאה ּפָאק

 ,ליטש ץנַאג רָאנ ,ץיה טימ טגָאועג רהיא וצ טָאה ןוא רעטנעהענ

 : ןערעהרעד טינ לָאז עמ זַא ױזַא

 ןיִּב ךיא יצ ,ןעדנוּבענ טזיּב וד ,רתסא ,עטָאלּב זיא'ס --

 ייז !ןעטייקשירַאנ ,ןעבעלכ ,רתסא ,ןעטייקשירַאנ {ןעדנוּבעג

 רָאנ רימ גָאז ?קנַארק רעװ ;קנַארק !;יּכ ךיא ,ןעגָאז ייז ,ןעגָאז

 רעוו ןוא ףיוא ךיא העטש ױזַא ,הצורמ טזיּב וד זַא ,טרָאװ ןייא

 ןעטסיוו םעד ןופ ,ןענַאד ןופ ריד טימ קעוװַא-דהָאפ ןוא טנוזעג
 ךָאנ זיא'ס ןמז לכ ,ןערהָאפ ריִמָאַל ,ךימ גלָאפ וד !עקוװעּפעזַאמ
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 ,וא ?ייז טרעה רעוו ?ןערהָאפכָאנ זנוא טעװ עמ .,טייצ ָאד
 םעדכָאנ ןוא ,יירפ רימ ןענעז ,ןענַאד ןופ ןערהָאפסױרַא רָאנ רימָאל
 טייווטייו ןערהיפקעװַא ךיד לעװ ךיא !טכער ןייז ןיוש טעוו
 !עניימ ,עניימ גיבייא ףיוא ,עניימ ןייז טסעוװ וד ןוא ,ןענַאד ןופ
 !רתסא ,רתסא ,יוא !רתסא

 ןערעלקעּב וצ ףיוא וליפא טַאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רתסא
 -וצ יו סיּפע יז טָאה סע .,טַארוקַא רעטרעוו עטצעל עגיזָאד יד
 ןעוועג טיירג זיא יז ןוא ,חכ רעכילקערש ַא םהיא וצ ןעגיוצעג
 ןיירַא דנעה יד ןיא םהיא וצ ןוהט ףרָאװ ַא ךיז טונימ רעד ןיא
 רענייפ רענעי ,ןירַא טלעוו קע ןיא םהיא טימ ןעפיולטנַא ןוא
 ַא ןיא רחיא רַאפ טלעטשרעפ רעדעיװ ךיז טָאה ,ןטש רעד ,גנוי
 רהיא טָאה ןוא ,רשוי-ץילמ ַא ,ךאלמ ןעטוג ַא ןופ טלַאטשעג
 ,עשירַאנא :רעהיוא ן'םיוא דוס ַא ןעמױרנייַא ןעמונעג רעדעיוו
 ,ןעגיוא ענייד רַאפ קילג ןייד ריד וד טסָאה טא !רתסא עשירַאנ
 סיוא ריד ּביולק םענ !דנעה יד ןיא דניצַא ריד ייּב זיא ?לזמ ןייד
 סיז ַא ןרעךג ןיא יװ ןעּבעל ַא רעדֶָא :עדייּב יד ןופ סנייא
 ַא טימ ,טלעוו רעיירפ רעסיורג רעד ןיא ,ןעּבעל טוג ַא ,ןעּבעל
 ,רימת ףיוא ,ןעליסוי טימ ,םהיא טימ ,דניירפ ןעטוג ַא ,ןעּבעיל
 רעד ןיא ,ָאד טא ןעּבעל רעטסניפ טסיוו ַא רעדָא ,,.גיּבייא ףיוא
 טימ ,קַאינרקסַאּפ םעד טָא ,ןעּבָארג םעד טָא טימ ,עטָאלּב
 ,שפנ רעטוג רעד ..."!רתסא עשירַאנ ,עשירַאנ -- ,ןערעטלַא
 עליסוי ןוא ,טייז ןייא ןופ ,ךעלעדער עסיז ענייז טימ ,ןטש רעד
 ןופ ,רעטרעוו עגידנענערּב ענייז טימ ,ןעגיוא עגירעייפ ענייז םימ
 טעמכ ,ןע'רתסא טדערעגרעּביא טעמכ ןעּבָאה ,טייז רערעדנַא רעד
 ןעּבעל טלָאװעג טינ ױזַא רהיא ךיז טָאה לָאמנייק ךָאנ .ט'לעוּפ'עג
 ֿפָאמנייק ךָאנ .טונימ עכילטע עגיזָאד יד ןיא יו ,ןייז ךילקילג ןוא
 רתסא ,דניצַא יוװ ,ןח ַאזַא טַאהעג טינ רהיא ייּב טלעוו יד טָאה
 ןעפיול וצ ןעוועג טיירג זיא יז .םירבא עֿכַא טימ טרעטיצעג טָאה
 ןעלַאפ וצ ,ןיירַא ל?עמיה ןיא ןעהילפ וצ ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא
 ןוא ןעמעלַא ןעסעגרעפ ,ןעזָאלרעּפ ,ןיירַא היתחת לואש רעד ןיא
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 ןוא ...!ןעליסוי טימ ,םהיא טימ יּבַא -- טלעוו רעד ףיוא ץלַא

 סָאו רהיא רעּביא ןעדער וצ טרעהענפיױוא טשינ טָאה עליסוי

 "כרוד ,טנערּבעג יז ןעּבָאה ןעגיוא ענייז ,ץיה רהעמ טימ רעטייוו

 רע טָאה -- "!ותסא ,רתסא ,יוא,; .ךרוד ןוא ךרוד ןעכַאטשעג

 ,יואע -- .טעשטּפעשעג טעמכ ,ליטש ױזַא רעּבָא ,ןעגירשעגסיוא

 "סיוא ,רהיא וצ ןעניוּבעגנָא ךיז טָאה ןא "!רתסא !רתסא

 טָאה רתסא ,ןעמענמורַא טלָאװעג יז ןֹוא דנעה עדייּב ןעגיוצעג

 ףרָאװ ַא ךיז טָאה יז זַא ,ךיז ןעּבענ טנעהַאנ ױזַא טלהיפרעד םהיא

 טשינ ןוא לעקנעּב ם'נופ ךיז טּפַאחענפױא ,קירוצ ןָאהטעג

 םיייּב ,ּפָאק ם"ייּב דנַאה רעד טימ ןָאהטעג ּפַאח ַא ךיז גידנעליוו

 ןופ ןעפָאלטנַא זיא ,ץילּב ַא יו ,םולח א יוװ ...ּפָאק ןעטקעדענוצ

 יד רתסא ,לעּבייװ סָאד רתסא ןוא ,הבשחמ עטכעלש ענעי רהיא

 יד רַאפ ןעסכַאװעגסױא רעדעיו רהיא זיא רעטכָאט עשידיא

 ...עמַאמ יד ךיז ןעבענ ןעהעזרעד טָאה יז ןוא ,ןעגיוא

 רימ -- .עטַאלז טגָאזעג רהיא וצ טָאה -- ?רימ ןעהעג --
 טסיזמוא טינ ןָאד טָא טדעררַאפ לעסיּב ַא סָאד ךיז ןעּבָאה

 .רער סָאמ ןעיינ ךיז ןיא ןעבָאה רימ זַא ,זנוא ףיוא ןעמ טגָאז

 ךָאנ עט'נזח רעד ןעּבעגעג עטַאלז טָאה גנַאנקעװַא ן'רַאפ

 טייז רהיא ןופ עניירּב ןוא ,ןעגעוו ס'הלוח ם'נופ תואופר עכילטע

 טחוש רעד אנכש זַא ,ןערהיפסיוא ןענָאק לָאז עמ ןַא ,טגָאזעג טָאה

 ןעוועג טלָאװ ,ערה-ןיע ןייֵא ןעכערּפשּפָא ןענָאק טנייה ךָאנ לָאז

 .טלעוו רעד ןיא קיטנַא ןייֵא רָאג

 טהערדעגסיױוא רתסא טָאה ,ריט רעד ייּב ןיוש גידנעהעטש

 ן'פיא ןעסעזעג ןיא עליסוי ואוו ,ןיהַא ּפָאק םעד לָאס ַא ךָאנ

 זַא ,סנעטייוורעד ןופ ןעזיוועגסיוא רהיא ךיז טָאה סע ןוא ,טעּב

 רהיא ףיױא ןעקוק סָאװ ,ןעגיוא ענייז ןופ ?לערעייפ סָאד טהעז יז

 ןָאהטעג רהיר ַא רהיא ןיא ךיז טָאה סע .תונמחר סיורג טימ יוװ

 ןיכ רעיינ ַא טקעװרעד רהיא ןיא ךיז טָאה סע ,ץרַאה סאד

 "עג ַא ןעהעזעג טָאה סָאװ ,ןעשנעמ א ןופ ?היפעג ַא ,?היפעג
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 -םיוא דנַאה יד ןעהיצסיוא טלָאװעג טינ םהיא טָאה ןוא םענעלַאפ
 טציז רע זַא ,ןעזיוועגסיוא רהיא ךיז טָאה סע ,םחיא ןעּביױהוצ

 עטקערטשעגפיוא טימ ,רעהירפ סָאװ עזַאּפ רענענייא רעד ןיא ץלא

 ערהיא ןיא ךָאנ ןענניקק רער ענירעיורט ענייז ןוא ,רהיא וצ דנעה
 א ףיוא ןחעטש טּביילּב יז ,.,"! רתסא ,רתסא ,יואפ : ןערעהיוא
 רערעיו ןיוש טחילפ הבשחמ עטכעלש ענעי ,ריט רעד ייּב עגד

 ןיוש טסכַאו ןױשרַאּפ רעטוג רענעי ;ּפָאק ןיא רהיא ייּב ךרוד
 :ךעלעדער עסיז ענייז טימ ןעגיוא ערהיא רַאפ סיוא רעדעיוז
 !טלעו יד טהעטש טונימ רעד ףיוא טָא ,קירוצ ,רתסא ,קירוצ,

 סָאד םהיא גָאז ןוא וצ-העג ,טרָאװ ןייא ,סנייא דניק ,טרָאוװ ןייא
 ץטימ, -- -- = ..."! ךילקילג עדייּב רהיא טנעז -- ,טרָאװ ענייא

 ןייֵא רהיא ןיא טרעפטנע -- "!יאדמשַא וד ,דרע'רד ןיא ּפָאק
 םעד ןעפָארטעג טשינ טסָאה ,רעטייוו ,העג -- ,לוק רעטסגינעווניא

 עשידיא ַא !טשינ סָאד טוהט רעטכָאט עשידיא ַא !טרָא
 ,דניז עדמערפ רַאפ ןברק ַא ,ןייז הרּפכ א רעכיג טעוװ רעטכָאז
 שיא-תשא ןייֵַא ךָאנ ןוא ...א טימ ,השעמ ַאזַא ןוהטּפָא רעדייא
 ןָא ךיז טוהט רתסא ..."!!ףױלטנַא ,רתסא ,ףױלטנַא ! וצרעד
 דנעה "ס'נעטונטינא ם'נופ סיוא ךיז יז טסייר דלַאװג טימ ,חכ ַא
 ,םייהַא ךיז וצ ןעמַאמ רעד ךָאנ טהעג ןוא

 םעד ןעפָארטעג יז טָאה ,"לַאזע רעד ךרוד גידנעהעגכרוד
 רעביא ן'הנעט ןוא שיט ם'ייּב ןעציז םלוע ןענירעהירפ ןעצנַאג
 .ןערעטלַא

 ס'נתח ןופ רענייא ןעפורעגנָא ךיז טָאה -- ,קֹוק ַא וחט --
 ,קוק א וחט -- ,ןעגיוא יד טימ ןע'רתסא ףיוא גידנעזייוונָא ,דצ
 עכלעזַא ףיוא ךָאנ ךיז טסגניד וד הרוחס א רעסָאװ רעּביא ,רעטלא
 ! סעצנעווַאדרַאמש עגימירעוו גיצפופ

 רעד ךרוד ןעפָאלעגרעּביא רתסא זיא ןעלהיוק עסייה ףיוא יו
 ןוא ,ןילַא ?ערעקלַא ןיא ךיז וצ טּפַאחעגניירַא ךיז טָאה ,ייֵלַאז;;
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 ףיוא ,ןעשיק ןיא םינּפ ן'טימ ףעיט ץנַאג ,טעּב רהיא ףיוא ,טרָאד

 -סיוא ןערערט עסייה-עסייה ךרוד ךיז טָאה ,לעכיצ סייוו-רָאלק ַא

 רָאנ ,רעכילרהע ןייַא ,רענייר ַא ןופ ץרַאה רעטיול ,ןייר ַא ןעסָאגעג

 ,רעטכָאט רעשידיא ,רעכילקילנמוא ןייֵא רהעז ,רעכילקילנמוא ןייַא

21 

 םענעש ַא ןיא ךיז טניפעג ייווָאלַָאס עליסוי

 טסעומש הלנעילעּב רעזייל ןוא ,ןפוא

 .ףָאוָאליֿפ ַא יוו סיוא ךיז

 ייװָאלָאס עליסוי טָאה ,עניד'ארומ ,ערעווש ,ןעכָאװ יירד

 ןיוש ךיז טָאה עמ .טעּב ןעקנַארק ן'םיוא גידנעגיל ,טּבעלענרעּביא

 טָאה קילאומש .ןעּבעל ןעּביילּב לָאז רע ןַא ,טכערעג טינ רָאג

 ַא ייּב סע ךיז טמענ ואוו ,ןהעטשרעפ טנַאקעג טשינ רָאג סָאד

 ױזַא ןוא ןעגָארטוצרעּביא ןעניטהעוו ?עיפ ױזַא חכ ַאזַא ןעשנעמ
 טמענ, .ןעגירשעגסיוא טָאה עליסוי לעיפיוו ,ןעיירשסיוא לעיפ

 רהיא -- .טעװעדלַאװגעג רע טָאה -- !ץַאק יד ,רימ ןופ וצ יז

 ןעמעננָא ךימ ליוו ןוא רימ וצ טכירק יז ?טינ ןעד יז טהעז

 סרעדנַא ןייֵא "1 ךימ ןעגרַאװרעד ,ןעקיטשרעד ןוא לעגרָאג ם'ייּב

 ,ןע'רתסא ןיימ ּפֶא רימ טיגפ :ןעיירש וצ ןָא רָאג רע טביוה לָאמ

 :ףיורעד ןערעפטנע םהיא טגעלפ קילאומש "!עניימ ןזיא יז

 טהעטש יז ,רתסא ,ךָאד יז זיא טָא ?עלערַאנ ,וד טסיירש סָאו,
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 !ןערתסאפ :לוק ַא ףיױא רע ןוא "!עלערַאנ ,זנוא טימ ָאד טָא
 ןיא ןייֵלַא טא יז רחיא טזָאל סָאװ !{ ןע'רתסא ןיימ ּפָא רימ טיג

 לָאמ סרעדנַא ןייַא ןוא .,'!ײנוה ַא ָאד זיא טרָאד ?דלַאװ
 ,קיטש עשי'נזח ןעכַאמ ,לוק א ףיוא ןענניזעצ ךיז רע טגעלפ
 ,טרעה רהיא, :ןענָאז ןוא ילעטס רעד ןצ ּפָאק םעד ןעסייררעפ
 לָאיטסָאק ןיא ?לָאיטסָאק ןיא טלעיּפש עמ יװ ,טרעה רהיא
 ךיז ייברעד ןוא ?!יַאדַאײַא ,תושפנ היחמ ,טוג ןעמ טלעיּפש
 רָאנ יקַאט .ןחעטשוצסיוא םוצ טשינ רָאנ ,ןעלּפַאצ ןוא ןעפרַאװ
 קילאומש סָאװ ,תורצ יד ןעגָארטוצרעּביא דנַאטשמיא זיא עטַאט ַא
 .ןעכָאװ יירד עגיזָאד יד ןיא ןהוז ןייז ןופ ןעגָארטעגרעּביא טָאה
 ,םהיא ןעּבענ ןעסעועג רדסכ ,טכענ ןייק ןעפַאלשעג טינ זיא רע
 ַא ,רָאטקָאד לעדוי ,אפור רעד ,ּפָאק םֹוצ זייֵַא םהיא טגעלעג
 ןימ ַא ןיא'ס זֵמ ,טגָאזעג טָאה ,עקװועּפעזנמ ןיא החמומ רעסיורג
 סָאד ךיז טפור ?ַאגזָאמ עינעילַאּפסָאװ, ,ּפָאק ןיא םהיא ייּב רעייפ
 .תאלוח ןכוסמ ַא ,רע טנָאז ,זיא'ס ןוא ,עירָאטקַאדח ןושלּב ןָא
 ן'םיוא ןעגנאגעג ,טסַאפעג ?ןָאהטעג טשינ קילאומש טָאה סָאװ
 טלעטשעּב לָאמ עכילטע ,רבק ן'פיוא ןעדלעז וצ טרָא ןענילייה
 םהיא טָאה טָאג ןיּב ,םילהת ןעגָאז לָאז עמ ,ןינפ ַא ?הוש ןיא
 פעדוי ןֹוא ,ןעמונעגרעּביא ךיז טָאה טייקפַאלש יד ,ןעפלָאהעג .

 ,ןעמוקעגרעּביא סָאד ןיא רע דלַאּביװ זַא ,טגָאזעג טָאה רָאטקָאד
 רַאמ .טלעו רעד ףיוא ּבלַאה רעכעה ,שנעמ ַא ןיוש רע זיא
 ףיוא ןוא ,דניק ןיילק ַא יו ,טנייוועצ קילאומש ךיז טָאה החמש
 ,הללי ַא ןערָאװעג ןיא סע ;ּבוטש ןיא עלַא -- גידנעקוק םהיא
 עכילטע ןעמוק טנעלפ סָאװ ,רתסא ,הלילח קילגמוא ןייַא ייּב יו
 ןעליסוי גידנעהעזרעד ,הלוח םעד וצ ןערעוו רהָאוװעג גָאט ןיא לָאמ
 ,ןעטלַאהנייַא טנַאקעג טשינ ךיוא ךיז יז טָאה ,טעּב ןיא ןעציז
 ,לָאמ ַא טימ ןערערט יד ןָאהטעג סָאג ַא רהיא ךיז ןעּבַאה סע ןוא
 ךיז טגעלפ רתסא ...טכַאלעג רהיא ייּב טָאה םינּפ סָאד שטָאה
 יד וצ ןערעוו רהָאװועג ,עמַאמ רעד וצ לָאמ עלַא ןעּפַאחסױרַא
 וצ ןענע'בנג'ניירַא ךיז ןוא ,טשרמולכ ךעלרעדירּב ערהיא ,רעדניק
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 זיִּב ,טונימ עכילטע ןעציז ,ןידַא בוטש ןיא ןזח םעד קילאומש

 רַאפ סָאװ טימ .,םייהַא ןעפור יז רהיא ךָאנ ןעקיש טנעלפ רעטלַא

 םעד טָאג ןייא רָאנ טסייוו -- םייהַא ןעגנאגעג זיא רתסא ץרַאה ַא

 ךיז טָאה -- ?טשינ וד טסקנירט סָאװ רַאפ ,?ע'רתסא, .תמא

 ,טשינ וד טסע יאמל -- .טלעכיימשענוצ רהיא וצ רעטלא

 ,ךילקילג ןעוועג יז זיא ,ןעּבעלרעד טנעלפ יז זַא גָאט "?5ע'רתסא

 .ןיהַא ןעפיול לָאמ ַא רעדעיוו ןוא ןעמוק ,ןיחַא ןעפיול רעכיג ןיוש

 ,עמַאמ רעד ייַּב טסַאג רעטפָא ןייֵא רהעז סיּפע רימ טזיב,

 ךילּבעיל ַא טימ ןעגָאז רעטלַא רהיא טנעלפ -- "!עלעצרַאה

 ןייטפ -- .רעסעמ ַא טימ יו ,ןעטינשעג יז טָאה סָאװ ,עלעכיימש

 -תיּבהלעּב ַא !עח-עה ,סאמנ דרעוו ,על'המשנ ,טסַאג רעטפָא

 "! ןעּבעג גנוטכַא ,ןעּבעג גנוטכַא ,םייהרעדניא ןעציז ףרַאדַאּב עלעט

 וצ ןעּבױוהעגנֶא טשינ וליפא רעטרעוו יד ןעּבָאה ןע'רתסא רָאנ

 רָאנ ןעמונרעפ ןעועג טייצ עצנַאג יד ןיא ּפָאק רחיא .ןערהיר

 טלָאװעג רתסא טָאה ךַאז ןייא רָאנ ; עליסוי -- הבשחמ ןייא טימ

 להוש ןיא תּבש גידנעציז !רנוזעג ןייז לָאז עליסוי -- טָאג ןופ

 טַאהעג ןעניז ןיא שוריפּב רתסא טָאה ,החנמ-ןברק םעד רעּביא

 ,טכַאנייּב .ןערהַאי ןעקנעש םהיא לָאז עמ ,טָאג ייּב ןעטעבסיוא

 ,טנייוועג לָאמ ןייא טינ רתסא טָאה ,טעּב ץפיוא ךיז ייב גידנעגיל

 ןערהַאי !חכ ,וינעטָאג ,םהיא בעג4 :ןעליסוי רַאפ טָאג ןעטעכעג

 רצ טָאה טָאג ןוא ..,"!ןערהָאי ,םלוע-לשד-ונובר ,םהיא קנעש

 ,ןעמוקעגרעּביא וויא עליסוי ןוא ,ןע'רתסא ןופ טעּבעג סָאד טרעהעג

 ,גנונפָאה ַא טָאג וצ ןוא ,ןעמונעגרעּביא ךיז טָאה טייקפאלש יד

 טַאהעג טשינ טָאה רתסא  ,דנוזעג ןייז ,םשה-הצרי-םא ,טעוװ רע

 ןייז רַאפ םלוע-לשיונוּבר םעד ןעקנַאדוצּפָא ױזַא יו ,רעטרעוו ןייק

 טָאה ,םייהַא גירנעמוק .,ןָאהטעג ָאד טָאה רע סָאװ ,דָאנעג סיורג

 -- ,רהיא טכייל םינּפ סָאד ןוא טנייש יז יװ ,ןחעזרעד רעטלַא יז

 .ןעוועג היחמ שממ ךיז רע טָאה

 ,טגָאזעג רעטלַא רהיא טָאה -- ,בעיל ךיא בָאה ױזַא טא --

 -- ,עלעכיימש ךילּבעיל ַא טימ ןיירַא םינּפ ןיא רהיא גירנעקוקרעפ
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 .הנותח רעד ךָאנ ןעכָאװ יירד עלעּבייוו ַא ןייז ףרַאדַאּב ױזַא טָא
 |{ ױזַא טָא ,ױזַא טָא ,קישטנייפ

 עצנאג יד ןעסעזעג ,סעמרַאװ םעד טּפַאחעגּפָא טָאה רתסא
 ןוא ,ןעסיּב ןעדעי טימ גידנעגרַאוװ ךיז ,סעקליּפש ףיוא יו טייצ
 טנַאקעג ךיז טָאה יז סָאװ ,עגר יד ,טונימ יד טּבעלרעד םיוק טָאה

 ךיז ,טּבעלענפיוא טָאה עליסוי טניז ,םייחרעד ןופ ןעּפַאחסױרַא

 -ּפִא טשינ םהיא ןופ ןיוש ןעמ ןיא ,לעטעּב ן'פיוא טצעזעגפיוא
 -םיונוצ ךיז ןעּבָאה דניירפ עטונ .טונימ ןייק ףיוא ןעטָארטעג
 יו ,טנערמעגסיוא םהיא טָאה עמ ןוא טעּב ןייז םורַא ןעּביױלקעג
 רע טָאה סָאװ ? ןעטפערק ענייז ןיא דניצַא ךיז דע טלהיפ ױזַא

 םהיא ךיז טָאה סָאװ ?טיוצ עצנַאג יד טלעּפַאלּפעג ,טדערעג ױזַא
 ןפ טסעומשעג ץְלַא טָאה רע סָאװ ,סעכלעזַא ןעזיוועגסיוא

 ץעק ןופ ןוא דניח ןופ ,סעטערַאק ןופ ,ןעלָאיטסָאק ןופ ,ךעלעגייפ

 טשינ רעּבָא טָאה עליסוי ..?השעמ יד יא סָאװ ?חמודכו
 -חרמ קרַאטש ןעוועג רע זיא סיּפע ;טרָאוװ ַא םענייק טרעפטנעעג
 = טימ טסקוקעג סיּפע ןעּבָאה ענייז ןעגיוא יד ןוא ,גיד'הרוחש
 ...קוק ןעניּפמוט הנושמ

 -עצ רָאטקָאד ?עדי ךיז טָאה -- !הורוצ םהיא טזָאל --
 רע !הורוצ םהיא טזָאל .םלוע םעד ןעּבירטעצ ןוא טרעזייּכ
 םעד םהיא טלוד רהיא ןוא ,"עװוטסיָאקָאּפס, ןעּבָאה ףרַאדַאֿב
 .קעדָאּפס

 טנערפ עמ ?טכלעזַא ָאד םהיא ןעמ טוהט עשזיסָאװ --
 ?רעסיורג ַא קילנמוא ןייַא זיא ,רעטרעוו ייווצ ַא םהיא

 טגָאז -- !ןעדיא ַא טימ קיטנַא ןייֵא רעּבָא ריד זיא סע --
 ? עיצקַא ןייֵא טרעהעג וד טסָאה -- .סעכ ןיא ןיוש רָאטקָאד ?עדוי
 ,עוטסיָאקַאּפס ןעּבָאה רעטציא ףרַאדַאּב רע זַא ,ךייַא טגָאז עמ
 םהיא טיס רהיא טעוװ ןעדער .םָאקשטירּפענ ןירָאטעּפמיק ַא יו
 ַא ,ןיירַא ל?יומ ןיא סיּפע רעסעּב םהיא טיג רהיא .רעטעּפש
 .סָאװ יצ ,ךלימ ּפַאק ַא ,ךיוי לעסיּב ַא ,ייט לעזעלג
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 רַאפ ןעוועג זיא סָאד -- .!ןעסע טעּב הלוח רעד,

 ףרָאװ ַא ךיז ןעּבָאה לָאמ ַא טימ עלַא זַא ,הרושּב ַאזַא ןעכילטיא

 עט'נזח יד "?ןיירַא ?יומ ןיא םהיא ןעמ טיג סָאװ; :ןָאהטעג

 ןעהייל ןענָאק יז טעװ רעמָאט ,םינכש יד וצ ןעגנַאגעגקעװַא זיא

 ןעמונעג טָאה טייז ןייז ןופ קילאומש .ףוע ?עטרעפ ַא ץיגרע

 עמ סָאװ ,סעכלעזַא סיּפע ןעכוז ,בוטש רעד רעּביא ןעפױױלמורַא

 זיא רתסא ןוא .ןיירַא ליומ ןיא הלוח םעד ןעּבעג ןענָאק לאז

 דנעה ערהיא טימ ןיילַא טָאה ןוא ןעטַאלז וצ ןעפָאלעגניירַא

 גידנעהעטש ,לעכיַאי ַא ןעֶכָאק טלעטשעגוצ ןוא לערעייפ ַא טגעלעצ

 ןעצרַאה ן'פיוא דנעה עטגעלעגפיונוצ טימ קישטעּפירּפ ם'ייּב ױזַא

 ךיז גידנעכרָאהוצ ןוא ,טנערּב סע יוװ ,רעייפ ן'פיוא גידנעקוק ןוא

 טָאה יז ןוא טכַארטרעפ רתסא ךיז טָאה ,טדיז סע יוװ ,לעּפעט םוצ

 ןעּבלַאהטירדיײיװצ רהֶָאי ַא טימ רעהירט טשרע זַא ,טנַאמרעד ךיז

 רעד ייּב ָאד ןוא ,קישטעּפירּפ םעד ייּב ָאד ןענַאטשעג ךיוא יז זיא

 ןופ זיא סע קוליח ַא רַאפ סָאװ -- עליסוי ןענַאטשעג זיא טייז

 ,ןָאהטעגרעּביא ךיז טָאה סעיינ לעיפיו !טנייה זיּב טלָאמעד

 לעיפיוו ,םירוסי לעיפיוז ,ןעפָאלעגרעּביא ןענעז ןערעסַאװ לעיפיוו

 -טירד יד ןיא ןענַאטשעגסיױא יז זיא ןעניטהעוו ?עיפיוו ,תורצ

 ןעו ,טלָאמעד ,רעגײטשַא ,טכערעג ךיז טלָאװ יז ! רהֶאי ןעבלַאה

 ןייֵא ןייז דניצַא טעװ יז זַא -- ,טרערעג רהיא רעּביא טָאה עליסוי

 עליסוי ױזַא יו ,ךיז טנַאמרעד יז ?ּבייוו ַא ס'רעטלַא ,שיא-תשא

 -עג גנַאליגנַאל יז ,דנַאה רעד ייּב ןעמונעגנָא טלָאמעד יז טָאה

 ,טצנַאלגעג םהיא ןעּבָאה ןעגיוא יד ןוא ,טשטעווקעג ןוא ןעטלַאה

 רע ,ןערָאװשעג רהיא טָאה רע ןוא ,ןערערט ךרוד טעשטשילבעג

 ..!רימת סָאװ עליסוי רענעגייא רעד ןייז גיבייא-ניבייא טעוו

 -- .רתסא דניצַא ךיז טרעלק -- ?דימת סָאװ רענעגייא רעד,

 עליסוי טניז ,טייצ רעצנַאג רעד ןיא "!טסייוו טָאג ,טסייוו טָאג

 רתסא ךיז טָאה ,ףַאלש ןעגעלעג זיא ןוא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ןזיא

 תויצפח ס'עליסוי ןעטכַארטעּב ןעמונעג ?ָאמ עטשרע סָאד ָאד טָא

 טשינ טייצ ןיק ראג טָאה יז .רעהַא זיּב גנעג עֶלַא ענייז טימ
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 סָאװ ,םעד ץוח א ,שרעדנַא סיּפע ןעגעוו ןוהט וצ רעלק ַא טָאהענ
 טימרעד ןעמונרעפ ןעוועג ןיא ּפָאק רהיא ,קנַארק ןיא עליסוי

 סָאװ ?טייקפַאלש יד טהענ ױזַא יו ?עליסוי טוהט סָאװ : רָאנ
 "יו ?רע טָאה ץיה דַארג ?עיפיוו ?רָאטקָאד לעדוי סיּפע טגנָאז

 ֹוצ ןעּביֹױוהנֶא טעװ רע זיּב ,ןערעיודעג ךָאנ ףרַאדעּב געט לעיַפ

 רתפא ןַא ,ןעגָאז ןָאק עמ םינינע עכלעזַא המודכו ? ןעציווש

 ןייא וצ ןעצנַאגניא ןעוועג ןעבענעגרעביא םייצ רענעי ןיא זיא

 ןעועג ןיוש זיא סָאד ןוא -- .ףַאלש ןיא עליסויאה ;הבשחמ
 ערעדנַא עֶלַא ּפָאק רהיא ןופ ןעסיוטשסיורא לָאז סע ,גונעג
 עמהומ יד ,עניירּב עמהומ יד ,עמַאמ יד זַא טרפּבו ,ןעקנַאדעג

 זיא רע זַא ,טסעומשעג ןעּבָאה עטינעג ערעדנַא ?לעיפ ןוא לעטנעי

 רעד וצ ןעכערברעביא טינ טעװ סע הלילח םאּב זַא ,ןכוסמ רהעז

 -רעמ ַא רע ןיא ,ןעציװשּפָא טינ ,םולשו סח ,טעװ רע ןוא טייצ

 ,טלהיפעג רתסא טָאה ,םירוּבד עכלעזַא טרעהרעד .,,רענעלַאפ

 דרעוו ןעצרַאה ןיא ,םירבא עֶלַא ןיא טלַאק רהיא דרעוו סע יוװ

 ןוא ...ןעגיוא יד ןיא רעטסניפ ןוא רעווש ןוא גנע הנושמ רהיא

 חלוח רעד זַא ,טרעהרעד טָאה יז זַא ,ןעוועג יז זיא ךילקילג יו
 טגָאז -- !ןעציוש ןיס ַא ךָאנ, !טָאג ןעקנַאד ,ןיוש טציווש

 טשרע טעוװ רהיא ,וצ-טראוו 1 ןעציווש ןימ ַא -- ,רָאטקָאד לעדוי

 טהעג רע זא ,הלוח ַא רימ ייּב !טסייה ןעציווש סָאװ ,ןעהעז

 ,טציושעג טשינ סָאד טסייה ,סייווש רעמע יירד טימ ּפָא טשינ

 טָאה רָאטקָאד ?עדוי ּביוא ,טסייוו טָאג "1 ךיס רהיא טהעטשרַאפ
 םהיא ןיא רתסא יוװ ,דניירפ ןעטוג ןע'תמא ַאזַא טַאהעג לָאמַא

 !רעטרעװװ עסיז ,ערעייט ענייז רַאפ טונימ רענעי ןיא ןעוועג

 ןוא טצעזענפיוא ךיז טָאה עליסוי זַא ,דניצַא טסעומש רעוו ןוא

 -- {ינעטָאג ,ריד קנַאד א ,ריד קנַאד ַאא -- !ןעסע ןיוש טעּב

 םיצולּפ ..."!רעטָאפ רעיירטעג ,רעגיצרַאה ,רעּבעיל ,ריד קנַאד ַא

 טקעטש סע ןוא ןיירַא בוטש ןיא ןעטַאלז וצ ריט יד ךיז טנעפע
 עלעטיה ענדָאמ ַא טימ טצוּפרעפ ,הבקנ ַא ןופ ּפָאק ַא ןיירַא ךיז
 : ױזַא טכַאמ ןוא ,ןעניוצענרעּביא לַאואוו ַא טימ ןוא
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 ?ןוח רעד קילאומשי טציז ָאד --

 ךיוא העג ךיא ,טמסוק .ּבלַאה רערעדנַא רעד ןיא ,ָאד --

 עדייּב ןיא ךיוי ?עּפעט סָאד טמענ ןוא ,רתסא טרעפטנע -- ,ןיהש
 .ןעקילאומש וצ רהיא טימ טחענ ןוא דנעה

 ,ענעי טגערפ -- ?ןזח רעד קילאומש ,רע טכַאמ סָאװ --

 .ןע'רתסא טימ גידנעהעג

 -- .,רתסא רהיא טרעפטנע -- ?ןעכַאמ רע לָאז סָאװ --

 טינ עמ ןיא תורצ ןייק רָאנ ,טּבעל עמ ,טָאג ןעקנַאד ,טנוזעג

 .ענדעשז

 ייברעד טכַארטעּב ,ךיז ט'שודיח ,ענעי טכַאמ -- ? טנוזעג --

 לעּבייו ןעש ַא רַאפ סָאװװ :השעמ תעשב טרעלק ןוא ןע'רתסא

 ,טנָאזעג ןערהָאפקעװַא ן'רַאפ רימ ךָאד טָאה עליסוי -- "1 זיא סָאד

 ,ןכוסמ רָאג ,ףַאלש קרַאטש זיא קילאומש זַא

 ,טרעדנואוורעפ ענעי גידנעקוקנא ,רתסא טגָאז -- ?ָאה --

 ןָאק רעװ, :הבשחמ ַא ּפָאק ןיא רהיא ייּב ךרוד טהילפ סע ןוא

 סָאד ; תועט ַא טָאה רהיא ,ןיינ -- "?לעּבייו סָאד טָא ןייז סָאד
 .קילאומש טינ ,ןכוסמ ןעוועג עליסוי זיא

 רתסא .ייושענ ַא גיד'ארומס ענעי טוהט -- ?1!!עליסוי --

 ,רע זיא טָא ןוא ריט יד זיא טָא תמחמ ,?יטש ןייז לָאז יז ,יז טעּב

 .ןייֵלַא הלוח רעד

 הבקנ ענעי ןוא ,דנעה יד ןיא לעּפעט ן'טימ ןיירַא טהעג רתסא

 ;רעהירפוצ ףיוא דנעה עדייּב טקערטשענסיוא ,רהיא רַאפ טפיול

 ,רעצלעה יד יװ ,ּפוטש ןעטימ ןיא ןחעטש עדייּב ןעּביילּב ייז רָאנ

 ן'טימ טהערדעגסיױא .ךיז טוהט ייז טימ סָאװ גידנעסיוו טשינ
 ,טגניז ןוא טעּב ץ'פיוא יײװָאלָאס עליסוי טציז ,דנַאװ רעד וצ םינּפ
 ןעּבָארג ןטימ ךיז גידנעטלַאהרעטנוא ,תויועה עשי'נזח טכַאמ
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 ןוא ,רעגייטש ןעשי'נזח ןעטלא ן'פיוא ,?ענרָאג ן'רעטנוא רענניפ

 ,טרעטיצרעפ ,טפַאגרעפ טהעטש םורָא-ןוא-םורַא םלוע רענצַאג רעד

 ..טייטעּב סָאד סָאװ גידנעסיוו טשינ ,טשימעצ ןוא טניוטשרעט
 ףילקערש ןוא סיז גיד'ארומ ,דליוו חנושמ זיא ס'עליסוי ןעגניז סָאד
 ,ןעצרַאה ם'נופ ץפיז ַא טיס יו ןערעה ךיז טזָאל סע ;גירעיורט

 ךרַאמ םעד זיפ ןָא טרהיר ןוא רעדעילג עלַא ןיא ךיז טהעגעצ סע

 ןופ רדס ןייק ,טלַאטשעג ןייק טשינ טָאה סע ;רענייּב יד ןופ

 ןייק טינ ,תולוק ענעטלעז טָאלג ךיז ןעסיג סע רָאנ ,ןעגניז ןייק

 עטַאלג ,עסיזרעקוצ רָאנ ,עכילשנעמ ןייק טשינ רָאג ,עכילנהעוועג

 סיוא רע טזָאל םיצולּפ ,תולוק ענ'ענושמ ,עדליוו רָאנ ,עכייוו ןוא
 טכַאלעצ ןוא "!}!!וקײרדַאקהק, :הערק ןעכילקערש ןימ ַא טימ

 ןעלעטש סע זַא ,"!ַאחיַאחדַאח ןעגיכליה ,ןעדליוו ַאזַא טימ ךיז

 ,עטמחעלעג יװ ,טהעטש עמ ןוא ,ריױּפַאק רָאה יד ןעכילטיא ייּב ךיז

 .ערעדנַא ס'םיוא סנייא גידנעקוק

 םיוא טייוש -- !!ץַאק יד !ץַאק יד ,ָאד זיא יז ?ֶא --

 -רעפ סע) הבקנ רענעי ףיוא דנַאה רעד טימ גידנעזייוונַא ,עליסוי

 רהיא -- .(ּבייוו ןייז עלערעּפ ןעוועג זיא סָאד זַא ,ךיז טהעטש

 {!ָאד רעדעיוװ ןױש זיא יז {ָאד רעדעיוװ ןיוש זיא יז ?טהעז

 ,ןעגרַאװרעד ךימס ליװ יז !}יז טנָאי !יז טביירט !יז טּפַאה

 {}!וַאהדװַאה-װַאה ?רהיא טגייווש סָאװ 11 ןעקיטשרעד

 ןוא טעּב ןופ רעטעקַאנּבלַאה ַא ּפָארַא טגנירּפש עליסוי ןוא

 ןע'רתסא רעטניה טהעטש סָאװ ,ןעלערעּפ וצ ןעפיול ןעזָאל ךיז ליוו

 ןוא ,סעציילּפ ס'רענעי ןיא דנעה עדייּב טימ ןָא ךיז טלַאה ןוא

 וצ-טפיול רָאטקָאד לעדוי ,ךעלעמעל יד יװ ,עדייּב ןערעטיצ ייז

 קירוצ םהיא ליוו ןוא דנעה עדייּב רַאפ ןָא םהיא טמענ ,םהיא וצ

 רע .,טשינ ךיז טזָאל עליסוי רָאנ .טעּב ן'פיוא ןעצעזרעדינַא

 .דנעה ענייז ןופ סיוא ךיז טסייר ןוא םהיא טימ ךיז טלעגנַאר

 דנעה יד ןופ רהיא ייּב סױא-טּפַאח ,ןע'רתסא וצ וצ-טפיול רע

 ,רָאטקָאד לעדוי ףיוא סיוא-טסיג ןוא ךיוי ענידוז ?עּפעט סָאד
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 -- ,רָאטקָאד ?לעדוי סיוא טיירש -- !טרהירעג זיא רע --

 ,םהיא טדניּב טמענ ?סמלוג ענעמהעל יװ ,רחיא טהעטש סָאװ

 { 1! ןעניז ם'נומ זיא רע זַא ,ךָאד טהעז רהיא 1 םהיא טוועעּפמערק

 ןילַא ךַאּבענ ןזח רעד קילאומש טָאה םורַא געט עכילטע ןיא

 רָאטקָאד לעדוי יוװ ,"ןעוועּפמערקא םהיא ,ןהוז ןייז ןעדניּב טזומעג

 .ןיּבר םוצ עקווערַאקַאמ ןייק םהיא ןערהיפּפָא ןוא ,ןעסייהעג טָאה

 ןעציצ ם'ניא ןעקילאומש טלָאמעד טקוקעגנָא טינ טָאה סע רע

 גידנעטלַאהוצ ,זלַאה ן'פיוא לַאש רענירג רעד טימ לעטַאלַאח

 יסיורַא טשינ דיוּב ןופ ךיז לָאז רע ,דנעה עדייּב טימ ןעליסוי

 ףרַאדעּב רעד ,ןעהעזעג טשינ ץלַא סָאד טָאה סע רעוו -- ,ןעפרַאוװ

 יקַאט ךיז ףרַאדַאּב שטנעמ ַא! ,רהָאי ןהעצ טימ רהעמ ןעּבעל

 טיילגעּב ןעּבָאה סָאװ ,יד טסעומשעג ןעּבָאה -- "! ןעמענרעּביא

 .ךעלדניױשרַאּפ עכילקילגמוא עניזָאד יד

 רענעגייא רעד ןיא זַא ,טכערעג טינ ךיז טָאה הלגע-לעּב רעזייל

 ַא ןעליסוי טכַארּבעג רעהירפ שדוח ַא טימ טָאה רע סָאװ ,דיוג

 ןיא קירוצ ןערהיפ ןעפרַאד םהיא רע טעװ ,ןעדנוזעג ַא ,ןעשירפ

 יד וצ טזָאלעגסױא ץרַאה רעטיּב ץנַאג ןייז טָאה רע ,ןפוא ַאזַא

 ףױרַא סופדוצ ןעקילאומש טימ גידנעהעג ןוא ,ךַאּבענ ךעלדרעפ

 .ץנַאג א ןעטלַאהעג רעזייל טָאה ,ןעגָאװ ןופ טייז רעד ייּב גרַאּב ַא

 : רעטרעוו עגיזָאד יד טימ גידנעזָאלסױא ,השרד עגנַאל

 רעזנוא ;שירַאנ ךָאד זיא'ס ?קילאומש בר ,רהיא טרעה --

 ,רע טגָאז וו ;אמתסמ ךָאד רהיא טסייוו הסנרּפ עש'הלגע-לעּב

 עמ ;ןיײלרעלַא ןעשטנעמ טימ טלעוו ַא רעּביא ךיז טהעז עמ

 ךיא !דירי ַא זיא'ס ,ןיהַא רעד ,רעהַא רעד ,טפיול עמ ,טרהָאפ

 ןופ דיא ַא ןיוש ןיִּב ךיא ,ןעּבױלג רימ רהיא טגעמ ,ךייַא רעווש
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 עמ זַא ;עדייז ַא ,רע טגָאז יװ ,ןייז טנוזעג ןעלָאז ,ךעלקינייא
 ןעמ טהעז ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ,ןעטכַארטַאּב טכער רָאנ ךיז ליוו
 !ןעבעלכ ,עפ ; טלעוו ענדוקסַאּפ ַא זיא'ס זַא ,סױרַא טשרע

 .גָאליּפע

 טימ טינ ױזַא זיא רתסא ןיימ סָאװ ,טשינ רָאנ סייוו ךיא --
 ץנַאג ַא טימ קרַאמ ןיא גידנעציז ,עטַאלז טגָאז -- { ןעמעלַא
 ךיוא ?עטנעי רעטסעווש רהיא ןוא ,סעקרעמערק רעּבייו לערער
 טשינ רהיא ןופ ךיא העז הנותח רהיא ךָאנ ןופ -- .ןעטימ ןיא
 ךיא .קירוצ ןוא קירוצ ץְלַא טהעג יז .ענימ עכיליירפ ןייק
 ערהדןיע ןייק -- ןַאמ רהיא ייּב טָאה יז יו ,ןעּבעל ַאזַא ?סייוו
 ?ןיא סָאד סָאװ ,ךיא סייו !טינ

 ם'נופ ענייא ּפֶא ךיז טפור -- !לעסיּב ַא סעיינ ַא --
 ןיא ,לעריימ ַא ןמו ?כ :ױזַא ןענעז ךעלּבייו עלַא -- .?עמער
 ןָא סע טרהעוו ,הנותח סע טָאה םיק ;תקַאזָאק רעצנַאג ַא סָאד
 ַא ךייַא טָאג ,עטַאמש א דרעװ סע ,רילָאק ן'טימ ץנַאלג םעד
 ! ןעצנַאגניא רַאפ ןעשָארג

 זיא'ס זַא -- ערעדנַא יד טכַאמ -- .ךייַא גָאז ךיא .ןוא -- |
 טקנעדעג רהיא ,רונש ערעגנוי ןיימ 1 גונעג ןוא סעקוועטסָאּפ רָאנ
 יז זיא ,ןעגָארט ןיא ןעגנַאגרַאפ רָאנ זיא יז ?ןעקַאּב ערהיא
 ,סעקוועטסָאּפ זיא'ס !אנוש ַא ץיגרע ּבָאה ךיא ואוו ,ןערָאװעג
 .ךייַא ךיא גָאז

 -- .,ֿפעטנעי עמהומ יד ּפִא ךיז טפור -- } םָאקשטירּפענ --
 !סעקוװעטסָאּפ ענעש ;ןערעהיוא ס'טָאג ןיא ליוס רעייַא ןופ
 | ! ןעגָאז םהיא ךיא לעװ ,ןעהעז לעװ ךיא זַא
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 טגָאלש -- ?ױזַא טינ ָאד ךיז וד טסביױלג עשזיסָאװ --

 עכלעזַא ןיוש ןעּבָאה רימ -- .ענידיא ערעטלע ןייֵא רעּביא רהיא

 ,ןוא רעדניק ןהֶא ןערהָאי ּפֶא טציז לעּביו ַא .ןעהעזעג ןעכַאז

 ַא יו ,םיש ןוא טיש ,ןעלדניק ןָא יז טּבױה ,טפלעה טָאג זַא

 ףיוא רהָאי ַא רעּביא ,עטַאלז ,ןעפלעה ךָאנ ןָאק טָאג ,עקשטָאװק

 .תירּב ַא

 ַא ,ךיז טשַאװ ץַאק ַא -- ,לעטנעי טרעפטנע -- { ןמָא --

 ,..טשטנעּב טניירפ רעטונ

 טהעז עמ .סעכלעזַא זיא ןע'רתסא סָאװ ,טינ טסייוו רענייק

 .טביל ַא יו טקנַאצ ןוא טנעקירט ,יז טרַאד גָאט ַא סָאװ זַא ,רָאנ

 םעד ןעפור טקיש רע :לעּברעקי-ּבלַאה ןייק טינ טגרַאק רעטלַא

 טסָארּפ ןיא יז, :טגָאז ןוא יז טכַארטעּב רָאטקָאד לעדוי ,אפור

 ןעצרַאה ם'נופ "טַאלּב ידח הע רהיא טוהט סע :;טנוזעג טינ

 ןעקנירט רהיא טיג רע ."עלעפעל ן'רעטנוא רהיא טרַאּפש עס ןוא

 ןוא ,רעטיירק ערעדנַא ןוא "טיווצ עווָאּפיל, ,"יוװלַאש. ,ןהָארט

 ,לעדוי טגָאז ,טסוה ַא! .טסוה םעד ןעלהיק טשינ רהיא טסייה

 רהיא טסייה רע "!טוג טינ רהעז ןיא ,וצ םהיא טלהיק עמ זַא

 גידנעטש ןעּבָאה ןוא ךס ַא רעטוּפ ןעסע ,ךלימ ךס ַא ןעקנירט

 .גָאטלױאוו ןוהטנָא ךיז -- ?לכה ,"עקיָאטסַאנ. עטוג דנַאה רעד ייּב

 טסייוו רענייק ןוא ,טכיל ַא יוװ טקנַאצ ,ץלַא טנעקירט רעֹּבֶא רתסא

 ...זיא רהיא סָאװ ,טינ

 .םלוע-תיּב םעיינ ן'פיוא גנַאל ןיוש טגיל ןזח רעד קילאומש

 ,תושפנ עגירעגנוה עכילטע ךָאנ עקװועּפעזַאמ ןיא ןעמוקעגוצ זיא סע

 ,ךילנהעוועג .רעדניק ךעלציּפ עכילטע טימ הנמּלַא עטסיוו ַא

 עניירּב רעטסעווש ערעטלע ס'עטַאלז ; ןעלַאפ טינ ייז ןעמ טזָאל

 עט'יאּבנ ַא ענידיא ַא טימ ךָאנ זיא ןוא עליײשטַאפ ַא ןעמונענ טָאה

 רעד רַאפ הבדנ ַא ןעכַאמ טדָאטש רעד ףיוא ןעגנַאגעגסױרַא

 .ךעלרעדניק ערהיא טימ עט'נזח רעֶמערָא

 עמ רָאנ .היח הנמלַא ןייַא ןעּבילּבעג זיא עמַאד יד עלערעּפ

 ןוא יז טָאה דלענ ;טכעלש טינ רָאג אקוד טּכעל יז זַא ,טגָאז
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 ריאמ ,רעטָאפ רהיא ...דַאּבסנעצנַארפ ןייק רהָאי עלַא טרהָאפ
 טמוק ,רעטרעדנוה ַא רהיא ייּב סױרַא טסייר רע רעדייא ,קישטייז
 טגָאז -- 'ןהייצ יד ןופ טנוה ַא ייּב יווא :ךילרעווש ןָא םהיא
 .בייוו ןייז הכלמ

 ןעטינשעגּפָא טוג טשינ ךיוא טָאה עװָאיאקַָאּפ יד יצ'האל
 ,ןעזיוה עגנַאל יד טימ לעטָאמ-יול ןתח רהיא .עּבעיל רהיא ןופ
 ייּב טרַאנעגסױא סואימ טָאה ,"ןעשָאילַאגײ ןוא לעוויטש יד טימ
 ,הלכ רעדנַא ןייֵא ןעגירקעג ךיז ןוא סנעשָארג עכילטע יד רהיא
 טנעידעגּפָא טָאה ךַאּבענ יצ'האל ןוא ,יז יו עטלעּפוטשעג ןייק טינ
 ענעי .רעטסוש ַא רַאפ טַאהעג הנותח טָאה ןוא יירד רהָאי ַא ךָאנ
 .ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש יז טָאה "ןעסנַאמָאר, עטנַאסערעטניא-טסכעה
 .עט' תיּבהילעּב ַא ןיילַא ךיז זיא ,גיד'השקשינ ץנַאג דניצַא טּבעל יז
 -קעװַא טבורּפעג וליפא טָאה יז .הוק ַא רָאנ רהיא טלהעפ סע
 ,ןעטעּב ןוא ףעירּב ןעסיורג ץנַאג ַא "םַאדַאמ. רעד וצ ןעּביירש
 ןופ הבושת ןייק טשינ טָאה יז רָאנ ,ןייז גיפליהעּב רהיא לָאז יז
 ,ךָאנ םויה דע ןעטרָאד

 םעד ?עזנעה וצ לָאמ ַא ךָאנ ךרוד ךיז העג ,בורּפ --
 זָאל -- ,רערהיא ןַאמ רעד ,ךינעה רהיא וצ טגָאז -- ,רעּביײירש
 גיצניוו טרָאד זיא רשפא .לעווירּב רעדנַא ןייֵַא ןעּבײרשנָא ריד רע
 ? ןעּבירשעגנָא ןעוועג

 ןוא טְלַא רהעז ןיוש ןיא רע .ךָאנ טּבעל ןכדש ןמלק ּבר
 ּפָאק ןיא ךָאנ םהיא ךיז ןעטנַאלּפ סע רָאנ ,דנַאװ יד יו ּביוט
 -רעמ םירוחּב ךָאנ םהיא ךיז ןע'מולח סע ..ענעדעישרעפ םיכודיש
 תושורג ןוא תונמלַא טימ ,ענעסכַאװרעד ךעלדיימ טימ ענעסעז
 ,רועיש ַא ןהָא

 רעצילדעש יד טימ םורַא ץיגרע טרָאד טרהָאפ סַאּב הילדנ
 סיּפע ןעקישוצ טָאג םהיא טעוװ רעמַאט ,סױרַא-טקוק רע .םינזח
 רעּבָא ןיוש ךיז ןעּבָאה סע .ייװָאלָאס עליסוי יו ,לעקיטנַא ןימ ַא
 ןיא ,עליסוי יוװ ,ןעקיטנַא עכלעזַא ןוא ,ןעקילג יד טזָאלעגסיױא
 .ןעמוקעּב וצ טינ ןיוש ןערהָאי עגיטנייה
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 -לערעּב ןוא ,טרָא רהיא ףיוא טהעטש שטשירטס טרָאטש יד

 רענעגייא ןייַא ןופ תיּבהילעּב ַא דיא ַא טנייה טרָאד זיא קיזייַא

 םענעש ַא רע טגָארט רעטניוו לעטיילק ןייפ ץנַאג ַא טימ בוטש

 .חרזמ ןיא טרָאטש ַא רע טָאה זיולק ןיא ןוא ,ןעסקיפ טימ ץלעּפ

 .. !קיזייַאילערעּב ,שטייטס! :שי רעצנַאנ ַא רָאנ טרָאד זיא רע

 טג + טנ

 םייצ ַא ןעמ טָאה עקוװערַאקַאמ טדָאטש רעשידיא רעד ןיא

 ,ןעכיוה ַא סַאג ןיא ןוא ?הוש ןיא ןענעגעגעּב טנָאקעג ןערהָאי טימ

 ןעסיורג ַא טימ ,רָאה ערעטיש עגנַאפ טימ ,ןַאמנעגנוי ןערַאד ַא

 ַא טימ ןוא ןעצרַאה ןעטעטסַארחעצ ן'פיוא ןטק-תילט ןעלעג

 טימ ןעדנוּברעפ דימת זלַאה רעד ;ּפָאק ן'פיוא שילעּפַאק םענדָאמ

 ןעלירּב עיולּב רָאּפ ַא ןעגיוא יד ףיוא ,עליײשטַאפ רעמערַאװ ַא

 זיא אדבוע ןייז .לעוויטש ןייא ןוא ךוש ןייא סיפ יד ףיוא ןוא

 ,טרָאװ ןייק ןעדער טשינ ,ןיירַא בוטש ַא ןיא ןעמוקניירַא ןעוועג

 םוצ ןעצעז ךיז ,"םכידי ואשפ ןעגָאז ,ןעשַאו דייהרעליטש ךיז

 .ןעסע סיּפע ןעגנַאלרעד םהיא טעװ עמ זיּב ,ןעטרַאװ ןוא שיט

 .רעטרעוװ ןהִא ןהעגקעװַא ןוא ןהעטשפיוא ,ןעשנעּבּפָא םעדכָאנ

 א ןעצימע טימ ןערערסיוא לָאז רע ,טכַאמעג ךיז טָאה ןעטלעז

 טגעלפ רע זַא ,ןעפערט ךיז טגעלפ ןעטלעז רהעמ ךָאנ .טרָאװ

 ךיז םיצולּפ ןוא דנַאװ רעד וצ םינּפ ץטימ ןעלעטשקעוװַא ךיז

 ץרַאה לעיפ ױזַא טימ ,קַאמשעג ױזַא ,םיז ױזַא רעּבָא ,ןענניזעצ

 ייּברַאפ ,ןעשנעמ ןעגעלפ לָאמ ןייא טינ זא ,ש'הירב ױזַא ןוא

 ןוא ןעלעטשּפָא ךיז ,ןעטפעשענ עלַא ןעפרַאװקעװַא ,גידנעהעג

 ַא סא טלעטש ,תונזח טעװַארּפ רענ'ענושמ רעד יו ,ןעברָאה

 ,"תולעי? טגָאז ,תושפנ היחמ ַא זיא'ס זַא ,"רמָאי-וּב-תונידמה-לעו;

 ךיז טָאה סע רָאנ .םירבא עלַא ןיא טושּפ ךיז טהעגעצ סע ןַא

 ַא יו ,ףוס ן'זיּב ןעגניזּפָא לָאז רע זַא ,ןעפַארטעג ןעטלעז רהעז

 זלַאה ן'פיוא ךיז גידנעשטַאקרעּפ ,ןעגניז ןעטימניא עמַאס :;שנעמ

 ְךיז רע טגעלפ -- ,ןעלערט ענּבירד ןיא ךיז גידנעטישעצ .ןוא
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 ַא יװ ןעקווַאה ,ץַאק ַא יו ןעקואַאימ ןעּביֹוהנֶא ,ןעכַאלעצ םיצולּפ
 יד טימ ןהָאה ַא יו ,דנעה עדייּב טימ ןוהט שטַאּפ א רעדָא ,דנוה
 -ַאקוקא :לוק שירַאנ-הנושמ ַא ףיוא ןעיירשסיוא ןוא ,לעגילפ
 .קערש רַאפ טדיוט ןעּביילּב ןעגעלפ עלַא זַא ,ױזַא "111וקיר
 -סיוא ,ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעג ,םהיא ףיוא טקוקעג ןעּבָאה רעּבייװ
 -הניחת א ףיוא טצכערקעג ןוא ןעגיוא עטנייוורעפ יד ךיז טשיוועג
 -עשַאּב ס'טָאג א רימ ךיוא ,ןערָאװעג טגָאזעג סנייטשמ; : לוק
 ךייַא טמענ !רעטָאפ רעגימערַאּברעד ,שטנעמ רעגידניז ַא ,שינעפ
 ןיא טגיל סע ןוא -- ילכ ַאזַא !רעדניק עשידיא ,רסומ ַא ּפָארַא
 !טכַאדעג ןעדיא ןייק רַאפ טינ ,טכַאדעג ָאד טינ ,קוּבד ַא רהיא
 טסלָאז { ןעטרָאד ןעטַאט םעד רעדָא עמַאמ רעד זיא העוו ןוא ךֶא
 ,ףָארטש ַאזַא טיס רעדייא ,טדיױט ן'טימ טסרעּביל ןעפָארטש ךימ
 תונמחר קרַאטש םהיא ףיוא ןעּבָאה ןעדיא .,,"! טָאג רעּבעיל
 ןייֵא לָאמַא ,ןעקנירט ןוא ןעסע ןעּבעג דימת םהיא ןעגעלפ ,טַאהעג
 רָאנ ,ןעשָארג ַא לָאמַא ,שוּבלמ טעװעצינעגּפָא ןייַא ,דמעה טלַא
 ,ךַאּבענ ןעדייפ רענ'עגושמ רעד טגעלפ ,םיסדנוק ,ךעלגנוי ןופ
 -כָאנ םהיא ןעגעלפ סעקינ'הרבחיעסייוו ,דוּפ ן'םיוא תורצ ןעּבָאה
 ,ןעּפיינק ןוא ןעכרוטש ,ןעשטוקעד םהיא ,זייוװסעקשטיט ןעפיול
 :לוק ַא ףױא ןעיירש ןוא ןיירַא זָאנ ןיא ןעלענש ןוא ןעּפוצ
 רָאנ יצ ,ןהָאה ַא יצ ,ייװַאלַאס ַא -- וד טזיּב סָאװ { יװָאלָאס;
 סָאד טָאה רע "1 זָאהָאנרעשט ,סיּפע זנוא גניז ? ןָאהָאנרעשט ַא
 ןייק ךיז וליפא ,גיטולּבטלַאק ןענַארטעגרעּביא גנידסלַא רעֹּבָא
 עטייוצ סָאד טרעפטנעעג טשינ םענייק ,ןָאהטעג טינ שטיינק
 גידנעקוק ,ףױרַא ןעסיררעפ ּפָאק םעד ןעגנַאנעג ץלַא ןוא ,טרָאװ
 יו ךיילג ,תולדג סיורג טימ ןעלירּב עיולב יד ךרוד ןעמעלַא ףיוא
 ..ענייז זיא טלעוו עצנַאג יד

 עליסוי ןעװעג זיא סָאד זַא ,ךיז םהעטשרעפ סע
 .ייווָאלָאס




